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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αριθμ. 4/2022 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΕ ΚΑΣΑΘΕΗ
ΚΛΕΙΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΙΗΗ ΠΟΟΣΟΤ ΤΝΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ½ ΕΞ
ΑΔΙΑΙΡΕΣΟΤ ΣΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟΤ (ΟΙΚΟΠΕΔΟΤ ΜΕΣΑ ΚΣΙΜΑΣΟ) ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ
ΣΟΤΓΝΑ Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ ΣΗ ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΟΔΩΝ
ΕΡΜΟΤ 84 ΚΑΙ ΜΙΑΟΤΛΗ 1 ΣΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΟΣ 65048)

Σο ΝΠΔΔ με τθν επωνυμία Γ.Ν.Α. «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ», ζχοντασ υπόψθ:
1.
Σισ διατάξεισ των άρκρων 59 επ. του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ Αϋ 212 – 10.09.1979)
όπωσ ιςχφουν.
2.
Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου Γ’ «Ρυκμίςεισ για τθν παροχι εκτιμθτικϊν
υπθρεςιϊν» του ν. 4152/2013, ωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει
3.
Σθ με αρικμό 3 απόφαςθ τθσ 35θσ /26-10-22 υνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου του Νοςοκομείου, με τθν οποία εγκρίνεται θ Διενζργεια Δθμόςιου
Πλειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν εκποίθςθ ποςοςτοφ ςυνιδιοκτθςίασ ½ εξ
αδιαιρζτου ακινιτου (οικοπζδου μετά κτίςματοσ) ευριςκόμενου ςτο Διμο Ακθνϊν
ςτθ ςυμβολι των οδϊν Ερμοφ 84 και Μιαοφλθ 1 (ΟΣ 65048), ιδιοκτθςίασ του
Νοςοκομείου κακϊσ και θ παροφςα διακιρυξθ
ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ
Δημόςιο Πλειοδοτικό Διαγωνιςμό με κατάθεςη κλειςτϊν προςφορϊν για την
εκποίηςη ποςοςτοφ ςυνιδιοκτηςίασ ½ εξ αδιαιρζτου ακινήτου (οικοπζδου μετά
κτίςματοσ) κείμενου ςτο Δήμο Αθηνϊν ςτη ςυμβολή των οδϊν Ερμοφ 84 και
Μιαοφλη 1 (ΟΣ 65048), ιδιοκτηςίασ του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ»
ΝΠΔΔ ΟΠΟΤ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΦΕΡΕΣΑΙ Η ΛΕΞΗ «ΑΚΙΝΗΣΟ» ΝΟΕΙΣΑΙ
ΣΟ ΠΟΟΣΟ ΤΝΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ½ ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΣΟΤ ΕΠΙ ΣΟΤ ΟΙΚΟΠΕΔΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ

ΚΣΙΜΑΣΟ ΣΗ ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΜΟΤ 84 ΚΑΙ ΜΙΑΟΤΛΗ 1, ΟΠΩ ΑΤΣΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣΑΙ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ.
Άρθρο 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟ ΕΚΠΟΙΗΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ
Σο Νοςοκομείο ζχει ποςοςτό ½ εξ αδιαιρζτου τθσ πλιρουσ κυριότθτασ, νομισ και
κατοχισ ενόσ οικοπζδου μετά κτίςματοσ ευριςκόμενου επί των οδϊν Ερμοφ 84 και
Μιαοφλθ 1 ςτθν Ακινα (Μοναςτθράκι) (δικαιοφχοσ ςτουσ κτθματολογικοφσ πίνακεσ
ανάρτθςθσ - ΚΑΕΚ 050095917001/0/0).
Πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο ακανονίςτου πολυπλεφρου περιγράμματοσ, άρτιο
και οικοδομιςιμο κατά παρζκκλιςθ, επιφανείασ 182,10 τμ, εντόσ ςχεδίου πόλεωσ και
ςυγκεκριμζνα ςτο ΟΣ 65048 του Διμου Ακθναίων ςτθν περιοχι Ψυρρι-Μοναςτθράκι.
Σο προρρθκζν οικόπεδο εμφαίνεται ςτο Ιουλίου 2022 τοπογραφικό διάγραμμα του
άνω Πολιτικοφ Μθχανικοφ ΕΜΠ Ιωάννθ Θεοφάνουσ-Μελά υπό τα ςτοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α
και φζρει όψεισ 11,66 μ. επί τθσ οδοφ Ερμοφ και 17,41 μ. επί τθσ οδοφ
Μιαοφλθ.Αντίγραφο του προρρθκζντοσ τοπογραφικοφ διαγράμματοσ και του τίτλου
κτιςθσ του άνω ποςοςτοφ ςυνιδιοκτθςίασ δφναται κάκε ενδιαφερόμενοσ να
ςυμμετάςχει ςτον παρόντα διαγωνιςμό να λάβει με ίδιεσ δαπάνεσ του από το
Γραφείο Προςοδοφόρου Περιουςίασ του Νοςοκομείου.
Εντόσ του προαναφερομζνου οικοπζδου υφίςταται παλαιό διϊροφο διατθρθτζο
κτίριο μεκ’ υπογείου εκτιμϊμενου ζτουσ καταςκευισ προ του 1955, το οποίο
αποτελείται από:
α) Τπόγειο ςυνολικισ επιφανείασ 168,10 μ2, όπου ευρίςκονται δφο κλιμακοςτάςια
επικοινωνίασ με το υπερκείμενο επίπεδο (ανεξάρτθτεσ είςοδοι) και δφο ενιαίοι χϊροι
βοθκθτικισ χριςθσ,
β) Ιςόγειο ςυνολικισ επιφάνειασ 168,10 τμ, το οποίο απαρτίηεται από τζςςερισ
ανεξάρτθτουσ επαγγελματικοφσ χϊρουσ, ιτοι i) κατάςτθμα (1) επιφανείασ 37,60 μ2 με
όψεισ επί των οδϊν Ερμοφ και Μιαοφλθ, ii) κατάςτθμα (2) επιφανείασ 30,10 με όψθ
επί τθσ οδοφ Μιαοφλθ, iii) κατάςτθμα (3) επιφανείασ 18,43 μ2 με όψθ επί τθσ οδοφ
Ερμοφ και iv) κατάςτθμα (4) επιφανείασ 37,55 μ2 με όψθ επί τθσ οδοφ Μιαοφλθ και
γ) Αϋ Όροφο ςυνολικισ επιφανείασ 163,90 μ2, που περιλαμβάνει είςοδο και χϊρουσ
κυρίασ χριςθσ (προβλεπόμενθ χριςθ κατοικία).
Σο κτίςμα ζχει χαρακτθριςτεί διατθρθτζο δυνάμει τθσ με αρικμό 62869/3021/29-041993 υπουργικισ απόφαςθσ (ΦΕΚ 545Δ/1993). Σο οικόπεδο ζχει χριςεισ γθσ κατά το
ΦΕΚ 233Δ/1998 (ιςτορικό κζντρο των Ακθνϊν) και αξιοποιείται κατά τα ΦΕΚ
313Α/1948, ΦΕΚ 125Δ/1961 και ΦΕΚ 330Δ/2002 (Δ = 2,40, Κ = 60%, μζγιςτο φψοσ
15,50 μ.-όροφοι 3+1, ςφμφωνα με το ΦΕΚ 233Δ/1998).

Άρθρο 2
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί τθν 14/12/2022 και ϊρα 11:00πμ ςτο Γραφείο
Προμθκειϊν τθσ Οργανικισ Μονάδασ Εδρασ ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ, επί τθσ οδοφ
Τψθλάντου, αρ. 45-47, Κολωνάκι, ενϊπιον αρμόδιασ 5μελοφσ Επιτροπισ εκποίθςθσ
ακινιτων, θ οποία κα ςυγκροτθκεί για το ςκοπό αυτό με απόφαςθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου του Νοςοκομείου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 59 επ. του ΠΔ
715/1979. Η επιτροπι κα ςυνεδριάςει με ςκοπό τθν εξεφρεςθ πλειοδότθ ςτον τόπο
του διαγωνιςμοφ κατά τθν οριςμζνθ θμζρα και ϊρα.
Άρθρο 3
ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ
Σο ανωτζρω ακίνθτο εκποιείται ςτθν πραγματικι, νομικι και πολεοδομικι κατάςταςθ
που τελεί κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, όπωσ αυτό προκφπτει από το
από Ιουλίου 2022 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικοφ Μθχανικοφ ΕΜΠ-Εκτιμθτι
ακινιτων Ιωάννθ Θεοφάνουσ-Μελά και τθν Ζκκεςθ εκτίμθςθσ αυτοφ και τον τίτλο
κτιςθσ του.
Άρθρο 4
ΣΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΗ
Σιμι εκκίνθςθσ ορίηεται το ποςό των τριακοςίων τριάντα χιλιάδων ευρϊ
(330.000,00€), ίςθ με τθν εκτιμθκείςα αξία αυτοφ, ςφμφωνα με τθν Ζκκεςθ εκτίμθςθσ
του Πολιτικοφ Μθχανικοφ ΕΜΠ-Εκτιμθτι ακινιτων Ιωάννθ Θεοφάνουσ-Μελά.
Η καταβολι ολόκλθρου του τιμιματόσ κα λάβει χϊρα κατά τθν θμζρα κατάρτιςθσ του
ςυμβολαίου αγοραπωλθςίασ
Άρθρο 5
ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι προςφορζσ πρωτοκολλοφνται υποχρεωτικά, ςτο γενικό πρωτόκολλο του
Νοςοκομείου επί τθσ οδοφ Τψθλάντου, αρ. 45-47 ςτθν Ακινα μζχρι τθν ϊρα 10:00
π.μ. τθσ 14/12/2022
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 δεςμευτικϊν προςφορϊν τουσ,
όπωσ κακορίηονται από το Άρκρο 7.1 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
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.
6.
Δεν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι των
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, είτε ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ, όπου
είναι εγκαταςτθμζνοσ, είτε ςφμφωνα με τθ ελλθνικι νομοκεςία με αποτζλεςμα να
μθν είναι δυνατι θ λιψθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.
7.
Δεν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του τισ ςχετικζσ με τθν πλθρωμι των
φόρων και τελϊν, είτε ςφμφωνα, με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ, όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ είτε ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία, αναλόγωσ τθσ χϊρασ προσ
τθν οποία υπζχει τθ ςχετικι υποχρζωςθ προσ απόδοςθ φόρων και τελϊν
8.
Αποδειχκεί με οιονδιποτε τρόπο ότι προζβθ ςε υποβολι ψευδοφσ δθλϊςεωσ
ι παρζλειψε / απζκρυψε πλθροφορίεσ, που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του
παρόντοσ κεφαλαίου.

Αποκλείονται, επίςθσ, τα Φυςικά ι Νομικά πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ, εάν ζχουν
προβεί ςε ίδιεσ ι αντίςτοιχεσ πράξεισ ι παραλείψεισ, ζχουν υποπζςει ςτα ίδια ι
αντίςτοιχα παραπτϊματα ι ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω κυρϊςεισ,
ςφμφωνα με τισ κατά περίπτωςθ εφαρμοηόμενεσ για αυτά νομοκετικζσ και
κανονιςτικζσ διατάξεισ.
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 το Διαγωνιςμό.
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 ι ζχουν αποκλειςτεί με απόφαςθ του Τπουργείου Ανάπτυξθσ.
Άρθρο 7
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
7.1. Ο Διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί (ςφμφωνα με το άρκρο 62 του ΠΔ 715/79
εφαρμοηομζνων αναλόγωσ των διατάξεων των άρκρων 42 & 43 αυτοφ) με κλειςτζσ
προςφορζσ, οι οποίεσ υποβάλλονται εγγράφωσ από τουσ ίδιουσ τουσ
διαγωνιηόμενουσ ι από τουσ νομίμουσ εξουςιοδοτθμζνουσ αντιπρόςωπουσ αυτϊν
δυνάμει ειδικοφ πλθρεξουςίου ι εξουςιοδότθςθσ με κεϊρθςθ του γνθςίου
υπογραφισ αυτισ ι μζςω gov.gr με τθ μνεία ότι το πλθρεξοφςιο ι θ εξουςιοδότθςθ
κα παραδίδεται ςτθν Επιτροπι κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν.
7.2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται μόνο εγγράφωσ, ςε κλειςτό ςφραγιςμζνο φάκελο,
με τα ςτοιχεία του ςυμμετζχοντα, απευκυνόμενο ςτο ΓΝΑ Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ προσ τθν Επιτροπι εκποίθςθσ, με τθν ζνδειξθ: «Για τον Δθμόςιο
Πλειοδοτικό διαγωνιςμό με κατάκεςθ κλειςτών προςφορώνγια τθν εκποίθςθ
ποςοςτοφ ςυνιδιοκτθςίασ ½ εξ αδιαιρζτου του ακινιτου (οικοπζδου μετά κτίςματοσ)
ιδιοκτθςίασ του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ ςτθ ςυμβολι των οδών
Ερμοφ 84 και Μιαοφλθ 1 ςτο Διμο Ακθναίων», ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο
5 τθσ παροφςασ. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν και κα δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ
ςτον διαγωνιςμό μζχρι τριάντα (30) θμζρεσ αφϋ ότου θ κατακυρωτικι απόφαςθ
γνωςτοποιθκεί ζγγραφα ςϋ αυτοφσ.
7.3. 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.
7.4. 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»:
Α. 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 εκποίθςθ
ποςοςτοφ ςυνιδιοκτθςίασ ½ εξ αδιαιρζτου του ακινιτου (οικοπζδου μετά κτίςματοσ)
ιδιοκτθςίασ του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ ςτθ ςυμβολι των οδών
Ερμοφ 84 και Μιαοφλθ 1 ςτο Διμο Ακθναίων ζχουμε λάβει πλιρθ γνώςθ των όρων
τθσ διακθρφξεωσ, τουσ οποίουσ αποδεχόμαςτε πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ» και
β)«ζχουμε επιςκεφτεί το προσ εκποίθςθ ακίνθτο, ζχουμε ενθμερωκεί πλιρωσ γι’ αυτό,
γνωρίηουμε επακριβώσ τθν πραγματικι, νομικι και πολεοδομικι του κατάςταςθ κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (τίτλοσ κτιςθσ, τοπογραφικό
διάγραμμα), τθν οποία και αποδεχόμαςτε»,
II.
Γραμμάτιο Παρακατακικθσ του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων ι
Εγγυθτικι Επιςτολι αναγνωριςμζνθσ Ελλθνικισ Σράπεηασ με δικαιοφχο το ΓΝΑ Ο
ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔγια ποςό ίςο προσ το 5% τθσ τιμισ εκκίνθςθσ ωσ

εγγφθςθ ότι οι διαγωνιηόμενοι κα ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό και ότι κα
προςζλκουν εντόσ τθσ ταςςόμενθσ από το ΠΔ 715/1979 προκεςμίασ για τθν ςφνταξθ
του υμβολαίου Πϊλθςθσ. Η παραπάνω εγγυθτικι επιςτολι κα ιςχφει μζχρι
παράδοςθσ του ακινιτου ςτον υπερκεματιςτι (αγοραςτι). Σθσ υποχρζωςθσ για
καταβολι εγγυοδοςίασ ΑΠΑΛΛΑΟΝΣΑΙ το Δθμόςιο, τα ΝΠΔΔ και οι Οργανιςμοί
Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. Η ανωτζρω εγγφθςθ επιςτρζφεται ςε εκείνον μεν υπζρ του
οποίου κατακυρϊκθκε ο διαγωνιςμόσ, μετά τθν κατά το άρκρο 63 του ΠΔ 715/79
κατάρτιςθ του πωλθτθρίου ςυμβολαίου, ςτουσ δε υπολοίπουσ (ςφμφωνα με τουσ
όρουσ 61 παρ.5) εντόσ (5)θμερϊν από τθσ κατακφρωςθσ του αποτελζςματοσ του
διαγωνιςμοφ.
III.
Αντίγραφο Φορολογικισ Ενθμερότθτασ του ςυμμετζχοντοσ Φυςικοφ ι
Νομικοφ Προςϊπου ι ςχιματοσ (και κάκε ςυμμετζχοντοσ Φυςικοφ ι / και Νομικοφ
Προςϊπου ξεχωριςτά, ςε περίπτωςθ υποβολισ δεςμευτικισ προςφοράσ από Ζνωςθ
Προςϊπων ι Κοινοπραξία), ζκδοςθσ τριάντα (30) θμερϊν το πολφ, πριν τθν
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 6
τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
IV.
Αντίγραφο Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ του ςυμμετζχοντοσ Φυςικοφ ι
Νομικοφ Προςϊπου ι ςχιματοσ (και κάκε ςυμμετζχοντοσ Φυςικοφ ι / και Νομικοφ
Προςϊπου ξεχωριςτά, ςε περίπτωςθ υποβολισ δεςμευτικισ προςφοράσ από Ζνωςθ
προςϊπων ι Κοινοπραξία), ζκδοςθσ τριάντα (30) θμερϊν το πολφ, πριν τθν
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 6
τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
V.
Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου ι Εμπορικοφ ι Επιςτθμονικοφ
υλλόγου, από τουσ αςκοφντεσ εμπορικό ι βιομθχανικό ι βιοτεχνικό ι επιςτθμονικό
επάγγελμα, του ςυμμετζχοντοσ Φυςικοφ ι Νομικοφ Προςϊπου ι ςχιματοσ (και κάκε
ςυμμετζχοντοσ Φυςικοφ ι / και Νομικοφ Προςϊπου ξεχωριςτά, ςε περίπτωςθ
υποβολισ δεςμευτικισ προςφοράσ από Ζνωςθ Προςϊπων ι Κοινοπραξία) με το
οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ και κα
ζχει εκδοκεί κατ’ ανϊτατο όριο ζξι (6) μινεσ πριν τθν θμερομθνία διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 6 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
VI.
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 Δεςμευτικισ Προςφοράσ, ζκδοςθσ τριϊν (3) μθνϊν το πολφ πριν
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο
6 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, από το οποίο κα προκφπτει ότι δεν ζχει καταδικαςτεί
αμετάκλθτα για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του
δραςτθριότθτασ.
VII.
Πιςτοποιθτικό/ά του οικείου Πρωτοδικείου του ςυμμετζχοντοσ Φυςικοφ ι
Νομικοφ Προςϊπου, ι τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ Φυςικϊν ι Νομικϊν Προςϊπων, με
οποιονδιποτε ςυνδυαςμό υποβάλλουν κοινι Αίτθςθ και Φάκελο Προςφοράσ,
ζκδοςθσ τριάντα (30) θμερϊν το πολφ πριν τθν θμερομθνία διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 6 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, που
να πιςτοποιοφνται: α. θ μθ ζκδοςθ απόφαςθσ που να κθρφςςει το ςυμμετζχον
Φυςικό ι Νομικό Πρόςωπο (και κάκε ςυμμετζχον Φυςικό ι / και Νομικό Πρόςωπο

ξεχωριςτά, ςε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από Ζνωςθ προςϊπων ι
Κοινοπραξία), ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ, β. ότι το ςυμμετζχον Φυςικό ι Νομικό
Πρόςωπο (και κάκε ςυμμετζχον Φυςικό ι / και Νομικό Πρόςωπο ξεχωριςτά, ςε
περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από Ζνωςθ προςϊπων ι Κοινοπραξία) δεν τελεί
υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία, γ. ότι δεν ζχει
κατατεκεί αίτθςθ πτϊχευςθσ ςε βάροσ του ςυμμετζχοντοσ Φυςικοφ ι Νομικοφ
Προςϊπου (και κάκε ςυμμετζχοντοσ Φυςικοφ ι / και Νομικοφ Προςϊπου ξεχωριςτά,
ςε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από Ζνωςθ προςϊπων ι Κοινοπραξία), δ. ότι δεν
ζχει εκδοκεί απόφαςθ που να κζτει υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ το
ςυμμετζχον Φυςικό ι Νομικό Πρόςωπο (και κάκε ςυμμετζχον Φυςικό ι / και Νομικό
Πρόςωπο ξεχωριςτά, ςε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από Ζνωςθ προςϊπων ι
Κοινοπραξία) και ε. ότι το ςυμμετζχον Φυςικό ι Νομικό Πρόςωπο (και κάκε
ςυμμετζχον Φυςικό ι / και Νομικό Πρόςωπο ξεχωριςτά, ςε περίπτωςθ υποβολισ
προςφοράσ από Ζνωςθ Προςϊπων ι Κοινοπραξία) δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ
απόφαςθσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι εκκακάριςθσ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία,
οφτε ζχει κατατεκεί ςχετικι αίτθςθ ςε βάροσ του.
VIII. Γενικό Πιςτοποιθτικό καταχϊρθςθσ του ςυμμετζχοντοσ Φυςικοφ θ Νομικοφ
Προςϊπου ι ςχιματοσ (και κάκε ςυμμετζχοντοσ Φυςικοφ ι Νομικοφ Προςϊπου ι
ςχιματοσ ξεχωριςτά, ςε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από Ζνωςθ Προςϊπων ι
Κοινοπραξία) ςτο Γ.Ε.ΜΗ., για όποιεσ περιπτϊςεισ αυτό προβλζπεται από τθν κείμενθ
νομοκεςία, κακϊσ επίςθσ και Πιςτοποιθτικό Ιςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ του
ςυμμετζχοντοσ Νομικοφ Προςϊπου (και κάκε ςυμμετζχοντοσ Φυςικοφ ι Νομικοφ
Προςϊπου ι ςχιματοσ ξεχωριςτά, ςε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από Ζνωςθ
Προςϊπων ι Κοινοπραξία).
IX.
ε περίπτωςθ ςυμμετοχισ Νομικοφ Προςϊπου, ι Ζνωςθσ Προςϊπων ι
Κοινοπραξίασ, απαιτείται επιπλζον θ πλιρθσ ςειρά των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων
από τα οποία προκφπτουν θ ςφςταςθ, θ φπαρξθ και θ μετοχικι ςφνκεςθ του Νομικοφ
Προςϊπου, κακϊσ επίςθσ και ο οριςμόσ του / των εκπροςϊπων του / τουσ
(επικυρωμζνεσ αποφάςεισ Διοικθτικϊν υμβουλίων ι Διοικθτικοφ Οργάνου,
ςυμβόλαια, ςχετικά Φ.Ε.Κ., κ.λπ.), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ κατά περίπτωςθ.
X.
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 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 τίμθμα/ποςό για τθν αγορά του ακινιτου,
αποκλειςτικά ςε ευρϊ, ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ, υπογεγραμμζνθ από το
ςυμμετζχοντα, ι ςε περίπτωςθ Νομικοφ Προςϊπου, ςχιματοσ κ.λπ. από τον νόμιμο
εκπρόςωπο αυτοφ.
Άρθρο 8
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ- ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΑΤΣΟΤ
8.1. Η επιτροπι αποςφραγίηει, ελζγχει και αξιολογεί τισ προςφορζσ και αν είναι
πλιρεισ και ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθστισ αξιολογεί.Ο Πρόεδροσ τθσ
Επιτροπισ ανακοινϊνει μόνο τισ προςφορζσ που κρίκθκαν πλιρεισ και ςφμφωνεσ με
τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.
8.2. Ο διαγωνιςμόσ ςυνεχίηεται δια προφορικισ πλειοδοςίασ, μζχρι ανάδειξθσ του
τελευταίου πλειοδότθ. Η προφορικι πλειοδοτικι προςφορά γίνεται δεκτι μόνο
εφόςον είναι ανϊτερθ τουλάχιςτον κατά δφο τοισ εκατό (2%) του ελάχιςτου ορίου τθσ
άνω ζγγραφθσ προςφοράσ, κατά το ποςοςτό δε αυτό, ακολουκεί πλειοδοςία μζχρι το
πζρασ του διαγωνιςμοφ (βάςει τθσ παρ. 1 του άρκρου 42 του ΠΔ 715/79).Είναι
απαράδεκτθ κάκε άλλθ προςφορά μικρότερου ποςοφ.
8.3. Κάκε προςφορά είναι υποχρεωτικι για τον πλειοδότθ, θ δε υποχρζωςθ αυτι
μεταβαίνει αλλθλοδιαδόχωσ από τον πρϊτο ςτουσ επόμενουσ και επιβαρφνει
οριςτικϊσ τον τελευταίο πλειοδότθ.
8.4. Αν κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, το δθλϊνει ςτθν Επιτροπι του
διαγωνιςμοφ, προςκομίηοντασ ταυτόχρονα το πλθρεξοφςιο ι τθν εξουςιοδότθςθ, ωσ
ορίηεται ςτο Άρκρο7 τθσ παροφςασ.
8.5. Οι προςφορζσ εγγράφονται ςτο Πρακτικό διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και ςτον
πίνακα του πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ, ο οποίοσ και υπογράφεται από τουσ
πλειοδότεσ κατά τθ ςειρά που εκφωνοφνται.

8.6. 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.
8.7. Μετά το πζρασ τθσ προφορικισ πλειοδοςίασ θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ
ςυντάςςει πρακτικό, δια του οποίου προτείνει, αιτιολογθμζνα, ςτο Δ του
Νοςοκομείου τον προκρικζντα από αυτιν πλειοδότθ, επιςυνάπτοντασ και όλα τα
ςτοιχεία του φακζλου του διαγωνιςμοφ, ι τθν επανάλθψθ αυτοφ.
8.8. Σο Πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ παραδίδεται ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ
διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ, προκειμζνου να ειςαχκεί με τθ ςχετικι ειςιγθςθ τθσ
για ζγκριςθ από το Δ.. του Νοςοκομείου, 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.
8.9. Εάν οι πλειοδότεσ παρουςιάηουν τα ίδια ουςιαςτικά προςόντα, θ κατακφρωςθ
ενεργείται κατόπιν κλιρωςθσ από το Δ. του Νοςοκομείου ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ.
8.10. 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,επ’ ονόματι ι όχι, του τελευταίου πλειοδότθ ι και να ακυρϊςει το
Διαγωνιςμό. τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ κανζνα δικαίωμα αποηθμίωςθσ δεν
δθμιουργείται υπζρ των μθ προκρικζντωνι λόγω τθσ ακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ ςε
βάροσ του Νοςοκομείου.
Άρθρο 9
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
9.1. Ο διαγωνιςμόσ για τθν εκποίθςθ ακινιτου επαναλαμβάνεται ςφμφωνα με το
άρκρο 62 του Π.Δ 715/1979 ςτισ κάτωκι περιπτϊςεισ: Α)Εάν δεν παρουςιαςτεί ς’
αυτόν κανζνασ πλειοδότθσ. Β)Όταν ο υπζρ του οποίου κατακυρϊκθκε ο διαγωνιςμόσ
δεν προςζλκει εντόσ 15 θμερϊν, κατ’ άρκρο 63 παρ. 1 του άνω Π.Δ/τοσ 715/79 , για
τθν υπογραφι του πωλθτθρίου ςυμβολαίου.Γ)Όταν δεν καταβλθκεί από τον
αγοραςτι το τίμθμα. Δ)Όταν το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ κρικεί αςφμφορο.
9.2. Ο επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ διενεργείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο
62 παρ. 3 του ΠΔ 715/1979.
Άρθρο 10
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ –ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΜΗΜΑΣΟ
10.1. Η απόφαςθ του Δ. του Νοςοκομείου περί κατακφρωςθσ του αποτελζςματοσ
του διαγωνιςμοφ γνωςτοποιείται εγγράφωσ και επί «αποδείξει» ςτον προκρικζντα
πλειοδότθ του ακινιτου, ο οποίοσ καλείται να προςζλκει εντόσ προκεςμίασ15θμερϊν
για τθν υπογραφι του ςυμβολαίου πϊλθςθσ ςε ςυμβολαιογράφο που κα ορίςει ο
ίδιοσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ για τθν καταβολι του
τμιματοσ. Επιτρζπεται θ ανωτζρω προκεςμία να παρατακεί για μία μόνο φορά

κατόπιν ειδικϊσ αιτιολογθμζνθσ απόφαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του
Νοςοκομείου μετά από εμπρόκεςμθ αίτθςθ του πλειοδότθ.
10.2.Εάν παρζλκει άπρακτθ θ άνω ταχκείςα προκεςμία, το Δ. του Νοςοκομείου με
απόφαςθ τουκθρφςςει ζκπτωτο τον πλειοδότθ και καταπίπτει υπζρ του Νοςοκομείου
θ κατατεκείςα εγγφθςθ χωρίσ άλλθ δικαςτικι ενζργεια παρά μόνο αυτι τθσ
κοινοποίθςθσ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ του Δ.. του Νοςοκομείου ςτθν εγγυιτρια
Σράπεηα,ΣΠΔΑκ.λ.π.
10.3. Η ςφμβαςθ πϊλθςθσ, θ οποία καταρτίηεται δια ςυμβολαιογραφικοφ εγγράφου,
κεωρείται οριςτικά τελειωμζνθ από τθν υπογραφι αυτοφ και από το ςυγκεκριμζνο
χρονικό ςθμείο μετατίκενται ςτον αγοραςτι ο κίνδυνοσ τθσ τυχαίασ καταςτροφισ ι
χειροτζρευςθσ του ακινιτου και μεταβιβάηονται ςε αυτόν τα οφζλθ του. Σο
Νοςοκομείο από τθν υπογραφι του ςυμβολαίου παφει να ευκφνεται για πραγματικά
και νομικά ι πολεοδομικά ελαττϊματα του πωλθκζντοσ ακινιτου. Σο πωλθτιριο
ςυμβόλαιο μεταγράφεται με επιμζλεια του αγοραςτι.
10.4. Σο τίμθμα καταβάλλεται ςτο ςφνολό τουδια τραπεηικισ επιταγισ εισ διαταγιν
του ΓΝΑ Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ πριν τθν υπογραφι του
ςυμβολαίου.Μετά τθν καταβολι του τιμιματοσ και τθσ υπογραφισ του ςυμβολαίου
επιςτρζφεται το ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό.
10.5. Σο πωλθτιριο ςυμβόλαιο υπογράφεται από το Διοικθτι του Νοςοκομείου και
υποβάλλεται ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο αυτοφ προσ ενθμζρωςθ/προσ επικφρωςθ.
Άρθρο 11
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
11.1. Ο αγοραςτισ επιβαρφνεται με κάκε είδουσ δαπάνθ που αφορά ςτθν κατάρτιςθ
του ςυμβολαίου πϊλθςθσ (ενδεικτικά και όχι εξαντλθτικά φόροσ μεταβίβαςθσ, τζλθ
χαρτοςιμου, κάκε είδουσ φόροσ ι τζλοσ, ςυμβολαιογραφικά δικαιϊματα για τθν
πράξθ μεταβίβαςθσ ι για κάκε άλλθ αναγκαία προγενζςτερθ ςυμβολαιογραφικι
πράξθ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκποίθςθσ, δικθγορικι αμοιβι, δικαιϊματα ταμείου
νομικϊν, αμοιβι μθχανικοφ για τθ ςυμπλιρωςθ ταυτότθτασ κτιρίου, αμοιβι
μθχανικοφ για τθν υπαγωγι τυχόν αυκαιρζτων καταςκευϊν ςτο Ν. 4495/2017,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των αντίςτοιχων προςτίμων, παραβόλου και τζλουσ,
πιςτοποιθτικό ενεργειακισ απόδοςθσ, μεταγραφι ςτο υποκθκοφυλακείο και
καταχϊριςθ ςτο κτθματολόγιο με λιψθ των αντίςτοιχων πιςτοποιθτικϊν) και εν γζνει
με κάκε ζξοδο, ακόμα και εάν δεν αναφζρεται ρθτά.
11.2.Περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ςε 2 θμεριςιεσ εφθμερίδεσ
τθσ Ακινασ. Σα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ Περίλθψθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ ςτον
τφπο βαρφνουν τον αγοραςτι. Ολόκλθρο το κείμενο τθσ διακιρυξθσ αναρτάται ςτθν
ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου ςτο διαδίκτυο (www.evaggelispos-hosp.gr) .
11.3. Αποκλείεται θ καταβολι μεςιτικϊν δικαιωμάτων
11.4. Οποιαδιποτε παρατυπία τθσ δθμοπραςίασ δεν παράγει δικαιϊματα υπζρ του
πλειοδότθ.

11.5 Οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κα περιλθφκοφν ςτο ςυμβόλαιο μεταβίβαςθσ
και κα αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτοφ.
Άρθρο 12
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 13
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/καιμε
μινυμα
θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου
ςτθν
θλεκτρονικι
διεφκυνςθ
prosodoforos@evaggelismos-hosp.grκαι ςτο τθλζφωνο 2132041198 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

Θεωρικθκε για τθν ακρίβεια
Η Προϊςταμζνθ τθσ Γραμματείασ
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