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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   

για την εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας Γενικού Νοσοκομείου 

Κορίνθου Κληροδοτήματος   «Κων/νου Παν.Σούρλου» 

  

Το Διοικητικό Συμβούλιο Κληροδοτημάτων του Γενικού Νοσοκομείου 

Κορίνθου και φορέας Διαχείρισης της Κοινωφελούς Περιουσίας Κωνσταντίνου 

Π. Σούρλου (εφεξής Περιουσία), αφού έλαβε υπόψη: 

1. τις διατάξεις του άρθ.24 του Ν.4182/13 (ΦΕΚ 185/Α’/10.09. 2013) 

«Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και 

λοιπές διατάξεις»  

2. τις διατάξεις των άρθρων 574 έως 618 του Αστικού Κώδικα, περί 

μισθώσεων  πραγμάτων, 

3. τις διατάξεις του Π.Δ. 34/95 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί 

εμπορικών μισθώσεων», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του 

άρθ. 13 του Ν. 4242/14 (ΦΕΚ 50/Α’/28-2-2014) «Ενιαίος Φορέας 

Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» και ισχύει. 

4. την αρ. πρ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/06.03.2014 Εγκύκλιο της Δ/νσης 

Κοινωφελών Περιουσιών, της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας και 

Εθνικών Κληροδοτημάτων με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την ορθή 

εφαρμογή του Ν.4182/13 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, 

Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»,  

5. την με αρ. πρ. 22389/02.08.2018 έκθεση εκτίμησης ακινήτων της 

πιστοποιημένης εκτιμήτριας Στυλιανής Αυγερίκου, 

6. την υπ΄. Αριθμ. 16η/19-10-2018 (θ. 1ο) Απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου Κληροδοτημάτων Γ.Ν. Κορίνθου. 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ : 

 Ότι δέχεται προσφορές για την εκμίσθωση των παρακάτω ακινήτων στη θέση 

Πάτημα ή Γέρακας της Φραγκοκλησσιάς Δήμου Βριλησσίων, Περιφερειακής 

Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής:  

(Α) Ένα  δις γωνιακό οικόπεδο εκτάσεως 949,79 τ.μ. που αποτελεί  τμήμα του 

μείζονος Ο.Τ. 47 με τα εξής γεωμετρικά στοιχεία: 

 Πρόσωπο μήκους 24,61 μ. επί της Λεωφόρου  Πεντέλης. 

 Πρόσωπο μήκους 39,62 μ. επί της Λεωφόρου  Πάρνηθος. 

 Πρόσωπο μήκους 22,94 μ. επί της οδού Γράμμου. 
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 Η τέταρτη πλευρά του οικοπέδου συνορεύει με ιδιοκτησία τρίτων. 

Το σχήμα του οικοπέδου πλησιάζει το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με 

γενικές διαστάσεις περίπου 24 μ. επί 40 μ. Το έδαφος μορφολογικά είναι 

επίπεδο και σχεδόν οριζόντιο. 

Το οικόπεδο προσφέρει καλή οπτική στην άμεση περιοχή του. 

 

(Β) Ένα  δις γωνιακό οικόπεδο εκτάσεως 452,03,79 τ.μ. που αποτελεί  τμήμα 

του μείζονος Ο.Τ. 111 με τα εξής γεωμετρικά στοιχεία: 

 Πρόσωπο μήκους 11,28 μ. επί της Λεωφόρου  Πεντέλης. 

 Πρόσωπο μήκους 39,32 μ. επί της Λεωφόρου  Πάρνηθος. 

 Πρόσωπο μήκους 11,76 μ. επί της οδού Γράμμου. 

 Η τέταρτη πλευρά του οικοπέδου συνορεύει με ιδιοκτησία τρίτων. 

Το σχήμα του οικοπέδου είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με γενικές 

διαστάσεις περίπου 11,50 μ. επί 39 μ. Το έδαφος μορφολογικά είναι επίπεδο 

και σχεδόν οριζόντιο. 

Το οικόπεδο προσφέρει καλή οπτική στην άμεση περιοχή του. 

Ελάχιστο όριο προσφοράς (τιμή εκκίνησης) για την ενοικίαση των ως άνω 

περιγραφόμενων ακινήτων ορίζεται: 

 (Α) για την εκμίσθωση του  (Α) ακινήτου  ορίζεται ως μηνιαίο μίσθωμα το 

ποσό των χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00 €) πλέον της αναλογίας 

χαρτοσήμου και του αναλογούντος φόρου.  

(Β) για την εκμίσθωση του  (Β) ακινήτου  ορίζεται ως μηνιαίο μίσθωμα το 

ποσό των  εξακοσίων πενήντα ευρώ (650,00 €) πλέον της αναλογίας 

χαρτοσήμου  και του αναλογούντος φόρου. 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 

1. Η αρχική διάρκεια της μίσθωσης θα είναι  6ετής .  

2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν λεπτομερή και αναλυτική 

περιγραφή των αναγκαίων για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα  έργων 

και εργασιών στις οποίες θα προβούν. 

3. Η Περιουσία δεν ευθύνεται έναντι του εκμισθωτή για την πραγματική και νομική 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται το υπό μίσθωση  ακίνητο, της οποίας έχει 

λάβει γνώση και αποδέχεται με τη συμμετοχή του στη διαδικασία. Με την 

υποβολή της συμμετοχής, θεωρείται αυτοδίκαια ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε 
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πλήρη γνώση των όρων της παρούσας ανακοίνωσης τους οποίους αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα.  

4. Όσο διαρκεί η μίσθωση ο εκμισθωτής δεν υποχρεούται να προβεί σε καμία 

επωφελή αναγκαία ή μη, επισκευή, προσθήκη ή κατασκευή. Κάθε επισκευή, 

προσθήκη ή κατασκευή που τυχόν θα γίνει από τον μισθωτή (π.χ. περίφραξη, 

διαμόρφωση εισόδου, ασφαλτόστρωση, υπόστεγα, εγκαταστάσεις) θα είναι 

σύμφωνες με την κατατεθειμένη πρότασή του.  

5. Οι περιγραφόμενες εργασίες θα γίνουν με αποκλειστική φροντίδα και δαπάνη 

του μισθωτή και θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις πολεοδομικές και λοιπές 

διατάξεις και κατόπιν των αδειοδοτήσεων που προβλέπονται κατά περίπτωση 

από τον νόμο και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστή της Περιουσίας. 

Είναι υποχρεωμένος δε, να μεριμνά για την ανανέωση της χρονικής ισχύος των 

απαιτούμενων αδειών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται. 

6. Κάθε μεταβολή, προσθήκη ή κατασκευή που θα πραγματοποιηθεί θα περιέλθει 

στην κυριότητα της Περιουσίας μετά τη λήξη ή τυχόν λύση της μίσθωσης, χωρίς 

δικαίωμα του μισθωτή για αποζημίωση. Ο εκμισθωτής πάντως  διατηρεί το 

δικαίωμα προς όφελος της Περιουσίας να απαιτήσει, εάν κρίνει προς τούτο, την 

απομάκρυνση του συνόλου ή μέρους των προσθηκών με ευθύνη και δαπάνη 

του εκμισθωτή. Ο μισθωτής δικαιούται να εγκαταστήσει στο μίσθιο, όλα τα 

απαραίτητα για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Κατά την 

αποχώρησή του από το μίσθιο οφείλει να αποκαταστήσει κάθε ζημία ή βλάβη 

που τυχόν δημιουργηθεί εξ αιτίας της απομάκρυνσης κινητών ή μη 

εγκαταστάσεων. 

7. Η μισθωτήρια σύμβαση θα είναι τριμερής και εκ τρίτου θα συμβάλλεται 

εγγυητής που θα προτείνεται από τον μισθωτή και θα εγγυάται υπέρ αυτού για 

όλο το χρόνο της μίσθωσης και μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της, 

ευθυνόμενος εις ολόκληρο για όλες τις υποχρεώσεις του μισθωτή στερούμενος 

του ευεργετήματος  της διζήσεως και της διαιρέσεως και παραιτούμενος από 

κάθε ένταση. 

8. Το μίσθωμα καταβάλλεται προκαταβολικά κάθε 1η εκάστου μισθωτικού μήνα 

απευθείας στον λογαριασμό της Περιουσίας που τηρείται στην Τράπεζα 

EUROBANK ERGASIAS AE, χωρίς όχληση από τον εκμισθωτή.  

9. Το εκάστοτε καταβαλλόμενο μίσθωμα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά 

ποσοστό ίσο με το ποσοστό αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα 

της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου 

έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Σε περίπτωση που ο Δείκτης Τιμών 

Καταναλωτή εμφανίσει αρνητικό πρόσημο το μίσθωμα θα παραμείνει το ίδιο. 

Στην περίπτωση που υπάρξει ανάπτυξη ποσοστού 2% και άνω, η ανωτέρω 

προβλεπόμενη ετήσια αύξηση θα είναι ίση προς το ανώτερο προβλεπόμενο 

ποσό της μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή προσαυξημένο όμως κατά 

μία ποσοστιαία μονάδα για κάθε 2,5% του ρυθμού ανάπτυξης επι του εκάστοτε 

καταβαλλόμενου μισθώματος μέχρι τη λήξη της σύμβασης και της τυχόν 

ανανέωσης  αυτής. 
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10. Το αναλογούν χαρτόσημο στο καταβαλλόμενο μίσθωμα και ο φόρος επί του 

χαρτοσήμου, καταβάλλονται αποκλειστικά από τον μισθωτή. 

11. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας και τα τυχόν τέλη του συμβολαίου 

μίσθωσης βαρύνουν τον μισθωτή μονομερώς. 

12. Με την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης καταβάλλεται χρηματική εγγύηση 

ίση με μισθώματα 2 μηνών και προκαταβάλλεται το μίσθωμα του τρέχοντος 

μήνα.  

13. Αν ο πλειοδότης δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει σύμβαση μίσθωσης 

μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, επιβάλλεται σε βάρος του χρηματική 

ποινή ίση με τρία μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, 

14. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του ενοικίου αν δεν έκανε 

χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα της Περιουσίας. Ρητά συμφωνείται ότι 

εάν για τη λειτουργία της μίσθωσης απαιτούνται άδειες από τις αρμόδιες αρχές, 

ο εκμισθωτής ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει για την μη έκδοση αυτών, ο δε 

μισθωτής οφείλει να μεριμνήσει για την έκδοσή αυτών αποκλειστικά με δικές 

του δαπάνες. 

15. Ο εκμισθωτής  σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που θα 

πάθει ο μισθωτής ή οποιοσδήποτε τρίτος από οποιαδήποτε αιτία ακόμα και αν 

η αιτία προέρχεται από το ίδιο το μισθίο. Ειδικότερα ο εκμισθωτής δεν 

ευθύνεται για ζημία από βίαιο γεγονός, θεομηνία, πλημμύρα, πυρκαγιά, σεισμό  

ή άλλη οποιαδήποτε αιτία που θα επέλθει ούτε για βλάβη από τα 

αποτελέσματα αυτών. Σε κάθε περίπτωση δεν υποχρεούται στην 

αποκατάσταση της ζημίας ή την αποζημίωση του εκμισθωτή.  

16. Ο μισθωτής με δική του ευθύνη και δαπάνη θα  φροντίσει να συνδεθεί με το 

δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης και θα επιβαρύνεται με τις 

δαπάνες  ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, αποχέτευσης κλπ, και κάθε είδους 

υφιστάμενων δημοτικών τελών ή άλλων τελών που τυχόν  θα θεσπιστούν. 

17. Ο μισθωτής οφείλει να φροντίζει για την διατήρηση της κατοχής του μισθίου και 

να αποκρούει κάθε καταπάτησή του. 

18. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον εκμισθωτή σύμφωνα με την 

πρόταση που κατέθεσε. Κάθε αλλαγή χρήσης απαγορεύεται. Η υπεκμίσθωση 

του ακινήτου, με τους ίδιους όρους της αρχικής μίσθωσης, επιτρέπεται, πρέπει 

όμως να ενημερώνεται ο εκμισθωτής και η αρμόδια Αρχή. Σε αυτή την 

περίπτωση , ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που ανέλαβε 

με την υπογραφή του αρχικού μισθωτήριου συμβολαίου. Υποχρεούται δε, να 

ανακοινώσει στον Διαχειριστή του Κληροδοτήματος την σύνταξη του 

συμβολαίου της υπομίσθωσης  υποβάλλοντας αντίγραφο αυτού. 

19. Κατά τον χρόνο χρήσης του μισθίου ο μισθωτής είναι αποκλειστικά και μόνο 

αυτός υποχρεωμένος να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο ασφαλείας  που 

προβλέπεται εκ του νόμου και αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή 

οιουδήποτε προστίμου ή άλλου χρηματικού ποσού προς οποιαδήποτε αρχή ή 

τρίτον για οποιαδήποτε αιτία που σχετίζεται με τη χρήση του μισθίου.  Εάν δε ο 

εκμισθωτής κληθεί να καταβάλει αυτός το ως άνω χρηματικό ποσό, έχει 
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δικαίωμα να απαιτήσει αυτό από τον μισθωτή, ασκώντας όλα τα σχετικά 

δικαιώματά του. 

20. Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας ή έστω και ενός από αυτούς 

συνεπάγεται την ανάκληση της μίσθωσης, την κατάπτωση της κατατεθειμένης 

εγγύησης και την καταβολή στην  Περιουσία από τον μισθωτή και τον εγγυητή 

του αποζημίωσης που καθορίζεται από τη δικαστική οδό. 

21. Σε περίπτωση διάλυσης της μίσθωσης από υπαιτιότητα του μισθωτή, αυτός 

υποχρεούται να καταβάλλει στην Περιουσία αποζημίωση σύμφωνα με τις 

εκάστοτε ισχύουσες νομικές διατάξεις  

22. Κατά τη λήξη ή τη διάλυση της μίσθωσης από υπαιτιότητα του μισθωτή, αυτός 

υποχρεούται να παραδώσει άμεσα το οικόπεδο σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας. Σε διαφορετική περίπτωση θα αποβάλλεται  βιαίως και θα είναι 

υποχρεωμένος να καταβάλει στην Περιουσία ποσό ίσο με το 1/10 του 

καταβαλλόμενου κατά τη λήξη ή διάλυση της μίσθωσης μηνιαίου μισθώματος, 

για κάθε μέρα παραμονής του από τη λήξη ή τη διάλυση της μίσθωσης, καθώς 

και αποζημίωση για κάθε ζημία συνεπεία της μη έγκαιρης παράδοσης του 

μισθίου. 

23. Ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα μετά το άνοιγμα των υποβληθεισών 

προσφορών και πριν τη λήψη απόφασης να ακυρώσει τον διαγωνισμό, εάν 

κρίνει ότι η ακύρωση αυτή θα λειτουργήσει  προς το συμφέρον της Περιουσίας, 

χωρίς να είναι υποχρεωμένο να κοινοποιήσει τους λόγους της ακύρωσης στους 

συμμετέχοντες. 

24. Ο εκμισθωτής δικαιούται να επισκέπτεται και να ελέγχει το μίσθιο ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα. 

25. Η μη τυχόν έγκαιρη ενάσκηση από τον εκμισθωτή οιουδήποτε δικαιώματος είτε 

μία φορά είτε κατ΄επανάληψη δεν σημαίνει παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ: 

1. Η διαδικασία εκμίσθωσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθ.24 του Ν.4182/13 (ΦΕΚ 185/Α’/10-9-2013) «Κώδικας Κοινωφελών 

Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει 

σήμερα κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

2. Ο  φορέας Διαχείρισης της Περιουσίας δέκα (10) ημέρες από την επομένη της 

ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών έως 

και είκοσι πέντε (25) ημέρες από την έναρξη της περιόδου κατάθεσης 

προσφορών και ώρα 15:00 μ.μ., θα δέχεται κλειστές έγγραφες προσφορές, οι 

οποίες θα κατατίθενται με απόδειξη κατάθεσης στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 

Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, ιδιοχείρως με απόδειξη παραλαβής ή 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές με την προϋπόθεση 

να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία αποστολής, στη ταχυδρομική 
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διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, Λ. Αθηνών 53, Τ.Κ. 20131 

Κόρινθος. Σε περίπτωση ταχυδρομικής ή με ταχυμεταφορά αποστολής ως 

ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς θα ληφθεί η ημερομηνία της 

σφραγίδας του ταχυδρομείου ή η ημερομηνία κατάθεσης στην εταιρεία 

ταχυμεταφοράς αντίστοιχα.  

3. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες από την κ. Πατσαρίκα Άννα, τηλέφωνα: 

2741361400 &  2741361836, fax 2741021281  

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού 

Νοσοκομείου Κορίνθου (www.hospkorinthos.gr). Περίληψη της θα αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του 

Υπουργείου Οικονομικών (www.gspp.gr). Επιπλέον θα γίνει σχετική ανάρτηση 

στην  ιστοσελίδα της «Εφημερίς  των Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών» ( 

www.dimoprasion.gr) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν με τον 

προαναφερόμενο τρόπο έγγραφα και ενυπόγραφα, τα απαραίτητα έγγραφα,  

την πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την οικονομική προσφορά 

τους προς την Περιουσία, σε καλά κλεισμένο φάκελο, ο οποίος στο εξωτερικό 

μέρος του θα αναγράφει τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, ταχυδρομική 

διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, θα απευθύνεται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο Κληροδοτημάτων -Φορέα Διαχείρισης της Κοινωφελούς 

Περιουσίας Κωνσταντίνου Π. Σούρλου,  Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, Λ. 

Αθηνών 53 Τ.Κ. 20131 -Κόρινθος και θα φέρει την  ένδειξη Κλειστή 

Οικονομική προσφορά για τη μίσθωση ακινήτου περιουσίας κληροδοτήματος 

(Να μην ανοιχθεί). Επίσης πρέπει να αναφέρεται αν πρόκειται για τη 

μίσθωση του Α ή του Β΄ ακινήτου. Στον  φάκελο συμμετοχής πλέον των 

προαναφερθέντων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δηλώσει και τα στοιχεία 

αξιόχρεου εγγυητή για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου. 

4. Απορρίπτονται οι προσφορές που είναι ανοιχτές ή φέρουν σβησίματα  ή 

άλλες αλλοιώσεις ή θα είναι δυσανάγνωστες ή θα έχουν συνταχθεί με τρόπο 

μη προβλεπόμενο από τη διακήρυξη ή θα είναι ανυπόγραφες. 

5. Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται όλα τα στοιχεία του 

προσφέροντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, 

ΑΦΜ, ΑΔΤ, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση. 

6. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν μαζί με την 

πρόταση είναι τα κάτωθι: 

α) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου προσφέροντος ή 

νομίμου εκπροσώπου εταιρείας, 

β) αποδεικτικό εκπροσώπησης με πιστοποιητικό εκπροσώπησης ή Φ.Ε.Κ. 

εκπροσώπησης ή καταστατικό εταιρείας, το οποίο αποδεικνύει την 

εκπροσώπηση αυτή (για νομικά πρόσωπα), 

γ) αντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος τελευταίου οικονομικού 

έτους (φυσικού ή νομικού προσώπου αναλόγως), 

δ) αντίγραφο Ε9 της περιουσιακής κατάστασης (φυσικού ή νομικού 

προσώπου αναλόγως),  

http://www.gspp.gr/


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

 7 

δ) Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα  

ε) Yπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβε 

γνώση των όρων της παρούσας ανακοίνωσης και ότι τους αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 

στ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως 

εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία 

αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία 

δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, οικονομικός 

φορέας και τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του, 

δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους α 

έως και στ, της παρ. 1, του άρθρου 73, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 

Α΄/2016), δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: 

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, 

για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕL300 της 11.11.2008 

σ.42),  

• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση 

της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα,  

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE 

C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 

48),  

• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 4 αυτής,  

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 

2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 

309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 

το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση 

της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και 

για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

(ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Διευκρινίζεται ότι την απαιτούμενη Υπεύθυνη δήλωση  υποβάλλουν:  

• Όλοι οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή 

Ε.Π.Ε 

• Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ., 

όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  

• Στους ανωτέρω αναφερόμενους υπόχρεους συμπεριλαμβάνονται και οι 

υπάλληλοι του οικονομικού φορέα, για τους οποίους απαιτείται η σύμπραξή 

τους στην σύναψη συμβάσεων, δηλαδή έχουν δικαίωμα υπογραφής 

συμβάσεων. 

ζ) Ως εγγύηση συμμετοχής, εγγυητική επιστολή  τραπέζης ύψους 10% του 

προσφερόμενου μισθώματος.  

Στην  προσφορά επίσης θα περιλαμβάνονται: 

α)   τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου, όπως πλήρη διεύθυνση, για να 

του επιδοθεί κάθε σχετικό με την εκμίσθωση έγγραφο, καθώς και τα τηλέφωνα 

επικοινωνίας ή email, 

β)   το προσφερόμενο τίμημα, αριθμητικώς και ολογράφως και τέλος 

γ) ο ορισμός τρίτου προσώπου  ως εγγυητή της διαδικασίας, προσκομίζοντας 

τα πλήρη στοιχεία του και όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά του, ήτοι αντίγραφο 

αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, αντίγραφο εκκαθαριστικού 

φορολογίας εισοδήματος τελευταίου οικονομικού έτους, αντίγραφο Ε9 της 

περιουσιακής κατάστασης, Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα. 

7. Ο φορέας Διαχείρισης της Περιουσίας σε συνεδρίασή του  του θα αναδείξει 

τον πλειοδότη με την μεγαλύτερη προσφορά και τους πλέον συμφέροντες 

λοιπούς όρους. 

8. Ο φορέας Διαχείρισης της Περιουσίας θα έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια 

απόρριψης ή μη της πρότασης επιχείρησης από τον υποψήφιο μισθωτή για 

την εκμετάλλευση του μισθίου με την έννοια ότι η προτεινόμενη επιχείρηση θα 

πρέπει να συμβαδίζει με τους νόμου , την ηθική κλπ. 

9. Σε περίπτωση που υποβληθούν προσφορές με το ίδιο τίμημα θα κληθούν  οι 

προσφέροντες  το ίδιο τίμημα να παραστούν σε κοινή ακρόαση προκειμένου 

να προσφέρουν μεγαλύτερο τίμημα. Οι νέες προσφορές θα καταγράφονται 

στον πίνακα υποβολής προσφορών και θα προσυπογράφονται από τους 

προσφέροντες. 

10. Η εκμίσθωση του ακινήτου θα κατακυρωθεί προσωρινά στον προσφέροντα τη 

μεγαλύτερη τιμή. Η αρμόδια Αρχή θα προβεί στην ανάρτηση του 

αποτελέσματος ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του 

Υπουργείου Οικονομικών (www.gspp.gr) για δέκα πέντε (15) ημέρες. Κατά το 

χρονικό αυτό διάστημα η αρμόδια Αρχή οφείλει να μην εκδώσει απόφαση 

http://www.gspp.gr/
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αναμένοντας τυχόν υποβολή αναφορών –καταγγελιών που θα αφορούν 

αποκλειστικά την τήρηση της διαδικασίας και μόνο. Τυχόν υποβολή 

αναφοράς-καταγγελίας αναστέλλει  την προθεσμία των δέκα πέντε (15) 

ημερών ενώ διερευνάται η καταγγελία. Η σύμβαση μίσθωσης θα υπογραφεί 

εφόσον αρμόδια Αρχή  δεν διατυπώσει αντίρρηση για τη σύναψη του 

συμβολαίου.  

11. Οι εγγυητικές επιστολές  μετά την ανάδειξη του εκμισθωτή  επιστρέφονται 

στους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πλην του πλειοδότη, στον οποίο 

επιστρέφεται άτοκα με την υπογραφή του συμβολαίου.  

12. Μετά την έγγραφη γνωστοποίηση στον πλειοδότη της ανακήρυξής του ως 

μισθωτού του οικοπέδου, αυτός οφείλει: 

1) Να προσέλθει  για την υπογραφή του συμφωνητικού μαζί με τον 

εγγυητή του με σα σε ένα μήνα  από της κοινοποίησης  της έγκρισης 

των πρακτικών.  Εάν δεν προσέλθει  ή αρνηθεί να υπογράψει το 

συμφωνητικό επιβάλλεται σε βάρος του χρηματική ποινή ίση με τρία (3) 

μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του η οποία βεβαιώνεται και 

εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 

Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων ( παρ. 9 του άρθρου 24 του Ν. 

4182/2013). 

2) Να καταβάλλει στον τραπεζικό λογαριασμό της Περιουσίας χρηματική 

εγγύηση ίση με μισθώματα ενός (1) μηνός ως ενοίκιο του τρέχοντος 

μισθωτικού μήνα και δύο (2) μηνών  ως εγγύηση για την πιστή και 

ακριβή τήρηση  των όρων του μισθωτηρίου συμβολαίου που θα 

συναφθεί. Η ως άνω εγγύηση δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλόμενα 

μισθώματα ή άλλες οφειλές του εκμισθωτή προς τον μισθωτή. 

 

13. Στην περίπτωση που ο πλειοδότης δεν προσέλθει  ή αρνηθεί να υπογράψει 

το συμφωνητικό, ο φορέας διαχείρισης της Περιουσίας μπορεί είτε να καλέσει  

το δεύτερος κατά σειρά πλειοδότη για να διαπραγματευτεί μαζί του το 

μίσθωμα ή να δεχθεί την προσφορά του είτε να  επαναλάβει τη διαδικασία 

πρόσκλησης υποβολής προσφορών, χωρίς να δεσμεύεται απέναντι ουδενός.  

14. Τυχόν αναφορές – καταγγελίες, που αφορούν αποκλειστικά την τήρηση της 

διαδικασίας, υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή, εντός προθεσμίας δεκαπέντε 

(15) ημερών από την ενημέρωση της τελευταίας, για το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας εκμίσθωσης. Σε αυτή την περίπτωση η ανωτέρω προθεσμία 

αναστέλλεται, μέχρι το πέρας της διερεύνησης της υποβληθείσας αναφοράς – 

καταγγελίας. 

15. Τυχόν αμέλεια ή παρατυπία της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν παράγει 

κανένα δικαίωμα στον προσφέροντα. Τυχόν καθυστέρηση ή ματαίωση 

σύνταξης του συμβολαίου εκμίσθωσης δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα 

αποζημίωσης του πλειοδότη έναντι της Περιουσίας. 

16. Σε περίπτωση που υποβληθούν προσφορές με το ίδιο τίμημα, ο φορέας 

Διαχείρισης της Περιουσίας  καλεί τους προσφέροντες το ίδιο τίμημα να 

παραστούν σε κοινή ακρόαση, όπου τους ζητούν να προσφέρουν μεγαλύτερο 
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τίμημα. Οι νέες προσφορές οι οποίες καταγράφονται στον πίνακα υποβολής 

προσφορών, προσυπογράφονται από τους συμμετέχοντες. 

17. Η συμμετοχή στη διαδικασία προϋποθέτει: 

1) Ότι ο ενδιαφερόμενος επισκέφθηκε το υπό εκμίσθωση ακίνητο και 

έχει πλήρη γνώση της πραγματικής και νομικής κατάστασης στην 

οποία ευρίσκεται, και δεν διατηρεί καμία επιφύλαξη, και  

2) Ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της παρούσας 

διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

Η κατά τον νόμο Αρμόδια Αρχή για την έγκριση της σύναψης της μίσθωσης 

είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

(Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών). 

Αρμόδια δικαστήρια επίλυσης διαφορών είναι τα Δικαστήρια της Κορίνθου. 

 

Κόρινθος, 12.10.2018 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο Κληροδοτημάτων  

του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου και φορέα Διαχείρισης  

της Κοινωφελούς Περιουσίας Κωνσταντίνου Π. Σούρλου 

                            

                                         Η Πρόεδρος του Συμβουλίου 

                                      Διοικήτρια Γ.Ν. Κορίνθου 

                                      ΔΗΜ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ 


