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        Καλλιθέα     9/2/2023 
        Αριθ.Πρωτ.:     12639 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
οικοπέδου ιδιοκτησίας του Παντείου Πανεπιστημίου  

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,  
επί της οδού Ιωσήφ των Ρωγών 10, Τ.Κ. 117 43,  

Διαμέρισμα 2, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, συνολικής επιφάνειας 134 τ.μ. 
για οποιαδήποτε χρήση από το νόμο και τις κείμενες διατάξεις, 

για επτά (7) έτη. 
 
 

 
 
CPV   70130000-1   Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 
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Γενική  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών    Καλλιθέα      9/2/2023 
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης    Αριθ.  Πρωτ. :    12639 
Τμήμα  Προμηθειών  
Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.  176 71,  Καλλιθέα  
Πληροφορίες:  Παπαθανασοπούλου Βαρβάρα   
Τηλ.: 210 .920.1423 
e-mail :tmima.promithion@panteion.gr  
Ώρες Υποδοχής: Καθημερινά 8.30-15.30 
 
Το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών: 
 
1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 
1.1. Του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
(Φ.Ε.Κ. 19/ τ.Α΄/1-2-1995), αναφορικά με την υποχρεωτική δημοσίευση περιλήψεων Διακηρύξεων 
Διαγωνισμών Προμηθειών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό τύπο. 
1.2. Του Ν. 2083/1992 « Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 159/τ.Α'/21-9-1992). 
1.3. Του Π.Δ. 377/1989 (ΦΕΚ 166/τ.Α'/1989) «Μετονομασία ΑΣΟΕΕ, ΠΑΣΠΕ, ΑΒΣΠ και ΑΓΣΑ», όπως 
ισχύει σήμερα. 
1.4. Του άρθρου 4 παραγρ. 6 του Ν.Δ. 4578/1966 περί «Κυρώσεως πράξεων Υπουργικού 
Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 234/τ. Α'/1966). 
1.5. Του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/τ.Α'/22-3-1994) σχετικά με την παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος. 
1.6. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α'/27-11-1995) περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει 
σήμερα. 
1.7. Του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας  Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές  διατάξεις» (ΦΕΚ 199/τ.Α'/28-9-1999).  
1.8. Του Ν.Δ. 496/1974 περί «Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 
204/τ.Α'/19-7-1974), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
1.9. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α'/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»  
1.10.  Του Ν.4009/2011 "Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων" (ΦΕΚ 195/τ.Α'/6-9-2011) όπως ισχύει  
σήμερα.  
1.11. Του Τμήματος ΙΙΙ Κεφ. Β΄ του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212/τ. Α΄/10.9.79),«Περί τρόπου 
ενέργειας υπό των Ν.Π.Δ.Δ. Μισθώσεων» όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και  ισχύει 
σήμερα. 
1.12. Του άρθρου 22 του Π.Δ. 381/98 (ΦΕΚΑ/256/16-11-1998): «Οργανισμός Διοικητικών 
Υπηρεσιών Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών». 
1.13. Του άρθρου 98 παρ.1 του Συντάγματος.  
 
2. Τις κατωτέρω αποφάσεις και έγγραφα: 
2.1. Την από 27/12/2017 απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 27/11/2017, Θέμα 25ο «Πρόταση 
για αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστημίου») (ΑΔΑ: 7Δ7Ω469Β7Α-591) 
2.2. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Παν/μιου 7562/10.9.2020 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης. 
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2.3. Την υπ’ αριθ. 2/18-9-2020 (Θέμα 16ο) (ΑΔΑ ΩΤ7Σ469Β7Α-ΒΣΦ) Απόφαση της Συγκλήτου του 
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών περί επικαιροποίησης έγκρισης 
προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση για επτά έτη, του 
ιδιόκτητου οικοπέδου του Πανεπιστημίου, συνολικής επιφάνειας 134 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο 
Διαμέρισμα 2, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ στην οδό Ιωσήφ των Ρωγών αριθ. 10, Τ.Κ. 117 43, για οποιαδήποτε 
χρήση, με ελάχιστο προτεινόμενο μηνιαίο όριο μισθώματος το ποσό των πεντακοσίων ευρώ 
(500,00€).  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκμίσθωση, του οικοπέδου ιδιοκτησίας του 
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, επί της οδού Ιωσήφ των Ρωγών 
10 Τ.Κ. 117 43, Διαμέρισμα 2, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, συνολικής επιφάνειας 134 τ.μ. για οποιαδήποτε 
από το νόμο και τις κείμενες διατάξεις χρήση, για επτά (7) έτη. 
 
Ως ελάχιστο μηνιαίο όριο του μισθώματος ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), το 
οποίο θα αποτελέσει και τη βάση εκκίνησης του παρόντος διαγωνισμού.  
 

Είδος Διαγωνισμού Ανοιχτός  

Ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα το οποίο 
θα αποτελέσει και τη βάση εκκίνησης 
του παρόντος διαγωνισμού 

 
Πεντακόσια ευρώ  (500,00 €)  

Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού.      8 / 3 /2023,  ημέρα   Τετάρτη    και ώρα  12:30 μ.μ.  

Κριτήριο επιλογής Ως κριτήριο επιλογής ορίζεται ότι εκείνος που θα προσφέρει το 
μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα θα αναδειχθεί Πλειοδότης. 

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 
Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, Aίθουσα Διαγωνισμών, Λεωφ. 
Συγγρού 136, Τ.Κ. 176 71,  Καλλιθέα, Αθήνα. 

Κατάθεση - Λήξη προθεσμίας 
υποβολής προσφορών. 
 

Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και τις 8/ 3 /2023, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 12:00 μ.μ., ή  αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, με 
απόδειξη, σφραγισμένες, μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας 
του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 
Κατάθεση στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικής 
Διαχείρισης του Παντείου Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 3ος 
όροφος, Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα. 

Περιγραφή ακινήτου/οικοπέδου Εκμίσθωση οικοπέδου ιδιοκτησίας του Παντείου Πανεπιστημίου 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οικοπέδου επί της οδού 
Ιωσήφ των Ρωγών 10 Τ.Κ. 117 43, Διαμέρισμα 2, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, 
συνολικής επιφάνειας 134 τ.μ. για οποιαδήποτε από το νόμο και 
τις κείμενες διατάξεις χρήση, για επτά (7) έτη.  
(βλ. Παράρτημα Α΄). 

Κρατήσεις  βλ. Παράρτημα Δ΄, άρθρο 3 

Εγγύηση συμμετοχής  
 

Ποσό ίσο προς το προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο όριο 
μισθώματος. Δηλαδή πεντακόσια ευρώ (500,00€). 

Ημερομηνία δημοσίευσης στον 
ελληνικό ημερήσιο τύπο. 

Α΄ δημοσίευση:      14/2/2023 
Β΄ δημοσίευση:      15/2/2023 

Παραλαβή αντιγράφων της 
Προκήρυξης από: 

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λεωφ.Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, 
Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, Τμήμα Προμηθειών.   
Εργάσιμες ημέρες και ώρες (8.30΄ ως 15.00΄ μ.μ.) και μέχρι την 
προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα ή 
στο δικτυακό τόπο του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και 
Πολιτικών. Επιστημών  στη διεύθυνση (URL): www.panteion.gr  
στην διαδρομή : Νέα ►  Οικονομικά Θέματα. 

 
1.Ως έναρξη της μίσθωσης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου και ως διάρκεια 
της μίσθωσης η επταετία από την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου.  
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2.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.715/1979 (ΦΕΚ 212/10-9-
1979/τ.Α΄):«Περί τρόπου ενεργείας υπό των Ν.Π.Δ.Δ. Μισθώσεων» (Τμήμα ΙΙΙ: Κεφ. Α΄και Κεφ. 
Β΄), και τα κάτωθι συνημμένα παραρτήματα: 
α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'» 
β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'» 
γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'» 
δ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄» 
ε. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄» 
 
3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μετά από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών 
από την ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε δύο τουλάχιστον 
ημερήσιες εφημερίδες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ.3 έως 6 του Π.Δ. 715/1979 
(ΦΕΚ 212/τ.Α’/10-9-1979).  
 
4.Tα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης βαρύνεται το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών.  
 
5.Οι νόμιμες κρατήσεις, τα τέλη της σύμβασης,  τα τυχόν τέλη χαρτοσήμου και τα έξοδα 
συμβολαίου μίσθωσης βαρύνουν τον μισθωτή. 
 
6.Ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής των μισθωμάτων προσδιορίζεται στο άρθρο 3 του 
Παραρτήματος Δ΄ της παρούσας Προκήρυξης. 
 
7. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από: 
-την κα Παπαθανασοπούλου Βαρβάρα, τηλ. 210-920 1423  και την ηλεκτρονική διεύθυνση 
tmima.promition@panteion.gr . 
 
8. Η ανακοίνωση της παρούσας Διακήρυξης θα γίνει με δημοσίευση περίληψης αυτής σε δύο (2) 
ημερήσιες εφημερίδες και ανάρτησή της  σε χώρο του Πανεπιστημίου και η Διακήρυξη θα 
αναρτηθεί στην Διαύγεια και στην ιστοσελίδα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στη διεύθυνση 
(URL): www.panteion.gr  στην διαδρομή : Νέα ►  Οικονομικά Θέματα. 
 
 

 
 
 

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
 
 
 
 

Καθηγητή Χρίστος  Κ.  Παπαθεοδώρου 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.panteion.gr/
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Ανήκει στην Προκήρυξη 
με αριθ.πρωτ.   12639 /  9 - 2--2023 

του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Άρθρο 1. Αντικείμενο του διαγωνισμού 
α). Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η εκμίσθωση του ακινήτου ιδιοκτησίας του Παντείου 

Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οικοπέδου επί της οδού Ιωσήφ των 
Ρωγών 10 Τ.Κ. 117 43, Διαμέρισμα 2, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, συνολικής επιφάνειας 134 τ.μ. για 
οποιαδήποτε από το νόμο και τις κείμενες διατάξεις χρήση, για επτά (7) έτη. 

 
Το ακίνητο είναι ελεύθερο οικόπεδο και αποτελεί τμήμα ευρύτερης έκτασης. Στο ακίνητο 
αυτό δεν υπάρχουν παροχές ηλεκτρικού ρεύματος (ΔΕΗ) και νερού (ΕΥΔΑΠ). Φέρει εξωτερική 
περίφραξη μόνο στα όρια της ρυμοτομικής γραμμής. (Αριθμός ΚΑΕΚ 050098071006) 

 
β).  Ως ελάχιστο μηνιαίο όριο του μισθώματος ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00€), 

το οποίο θα αποτελέσει και τη βάση εκκίνησης του διαγωνισμού της πιο πάνω μισθώσεως. 
Το μίσθωμα όπως αυτό θα διαμορφωθεί, θα παραμείνει σταθερό για τα πρώτα τρία (3) έτη 
και στη συνέχεια θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
του προηγούμενου 12μηνου και συγκεκριμένα θα υφίσταται ετήσια αναπροσαρμογή 
σύμφωνα με το ποσοστό του Δ.Τ.Κ. του εκάστοτε αμέσως προηγούμενου μισθωτικού έτους, 
όπως αυτό θα καθορίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επισημαίνεται ρητά ότι σε περίπτωση αρνητικού 
ΔΤΚ ή ποσοστού μικρότερου ή ίσου του 2 %, το μίσθωμα θα παραμένει σταθερό. 
 
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται μηνιαίως εντός των πρώτων πέντε (5) ημερών κάθε 
ημερολογιακού μήνα, σε λογαριασμό που τηρεί το Πανεπιστήμιο στην Τράπεζα της Ελλάδος και 
η καταβολή θα αποδεικνύεται μόνο με το αποδεικτικό κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό. 
 
Ο μισθωτής κατά τη διάρκεια της μισθώσεως, δεν  δικαιούται για οιονδήποτε λόγο να ζητήσει 
τη μείωση του  μισθώματος.  

 
γ). Ως έναρξη της μίσθωσης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου και ως 
διάρκεια της μίσθωσης η επταετία από την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου. 
 
 
Άρθρο 2.Τεχνικές προδιαγραφές. 
Το προσφερόμενο για εκμίσθωση οικόπεδο βρίσκεται επί της οδού Ιωσήφ των Ρωγών  10 Τ.Κ. 117 
43, Διαμέρισμα 2, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, συνολικής επιφάνειας 134 τ.μ. 
 
Οι υποψήφιοι εκμισθωτές θα δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (παρ.4 του άρθρου 
8 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ Α΄ 75/86), με θεώρηση γνησίου της υπογραφής, ή Ψηφιακή Υπεύθυνη 
Δήλωση εκδοθείσα από https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-
eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses , ότι αποδέχονται τη μίσθωση με την πραγματική 
νομική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται το οικόπεδο και την οποία διαπίστωσαν με δικές τους 
ενέργειες πριν την υποβολή της πρότασής τους και θα δηλώσουν τη μορφή της  χρήσης του. 
 
 
 
 
 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
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Ανήκει στην Προκήρυξη 
με αριθ.πρωτ.  12639 / 9 - 2 --2023 

του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Άρθρο 1.  Δικαίωμα συμμετοχής  
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
α)Έλληνες πολίτες ή Αλλοδαποί – φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 
β)Ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
γ)Συνεταιρισμοί. 
δ)Κοινοπραξίες. 
 
Άρθρο 2. Υποβολή προσφορών 
2.1. Οι προσφορές κατατίθενται σφραγισμένες μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και τις   8/ 3 /2023, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  12:00 μ.μ. στο Τμήμα 
Προμηθειών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Κτίριο Διοίκησης, 
3ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.17671, Καλλιθέα,  ή αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, με 
απόδειξη, σφραγισμένες, μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα 
και θα παραμείνουν σφραγισμένες μέχρι την παράδοσή τους στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας 
του Διαγωνισμού. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσμες, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 
Στην εξωτερική πλευρά του Φακέλου θα αναγράφονται τα πλήρη ατομικά ή εταιρικά στοιχεία 
του συμμετέχοντος καθώς και τα πλήρη στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο αφορούν τα 
δικαιολογητικά.  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την 
εκμίσθωση του οικοπέδου  ιδιοκτησίας του Παντείου Πανεπιστημίου 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οικοπέδ ου επί της οδού 
Ιωσήφ των Ρωγών  10 Τ.Κ.  117 43,  Διαμέρισμα 2,  ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, 

συνολικής επιφάνειας 134 τ.μ.  

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ –  
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης –  Τμήμα Προμηθειών -  Λεωφ. 
Συγγρού 136 –  17671 Καλλιθέα  

Αριθ.Πρωτ.Προκήρυξ ης:         12639/     9  -2-2023 

Επωνυμία Υποψηφίου:  

Ταχ.Διεύθυνση Υποψηφίου:  
 

Τηλέφωνο Υποψηφίου:  

E-mail  Υποψηφίου:  

 
2.2.Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες ή καθαρογραμμένες, όπως και όλα τα 
απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και πρέπει να φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του 
υποψηφίου. Όλα τα έγγραφα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα είναι υπογεγραμμένα-όπου 
απαιτείται-από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 
Οι προσφορές όπως και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού πρέπει να έχουν συνταχθεί 
στην Ελληνική Γλώσσα, η να προσκομίζονται με επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στην Ελληνική 
Γλώσσα. 
 
2.3.Οι διαγωνιζόμενοι κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού θα πρέπει εφόσον επιθυμούν να 
παραστούν να έλθουν αυτοπροσώπως ή να στείλουν αντιπρόσωπό τους ο οποίος θα πρέπει να 
είναι εφοδιασμένος με ειδική εξουσιοδότηση. 
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Άρθρο 3. Περιεχόμενα φακέλου προσφοράς 
Κύριος φάκελος προσφοράς 
Εντός του κύριου Φακέλου Προσφοράς, θα υπάρχουν δύο ξεχωριστοί σφραγισμένοι υποφακέλοι:  
• υποφάκελος με ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» σε δύο (2) αντίτυπα {Πρωτότυπο 
και αντίγραφο αυτού}   και  
• υποφάκελος με ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε δύο (2) αντίτυπα {Πρωτότυπο και 
αντίγραφο αυτού}: 
 
Α.«Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά σε δύο (2) αντίτυπα 
{Πρωτότυπο και αντίγραφο αυτού}»:  
(1)Αίτηση συμμετοχής με πλήρη στοιχεία του προσφέροντα, τη νομική του υπόσταση, τον 
ορισθέντα εκπρόσωπό του σε περίπτωση που δεν καταθέσει και δεν συμμετάσχει ο ίδιος στις 
διαδικασίες του διαγωνισμού, τα οποία όλα θα αποδεικνύονται με νόμιμα έγγραφα παραστατικά 
εκπροσώπησης που θα συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση συμμετοχής.    
Σε περίπτωση που συμμετέχει στο διαγωνισμό νομικό πρόσωπο με οποιαδήποτε μορφή (Α.Ε., 
Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινοπραξίες κ.τ.λ.), είναι απαραίτητο να προσκομιστεί επικυρωμένο αντίγραφο 
του κωδικοποιημένου καταστατικού του καθώς επίσης και επικυρωμένα αντίγραφα 
νομιμοποιητικών εγγράφων από τα οποία να προκύπτει η  νόμιμη εκπροσώπηση. 
 
(2) Εγγύηση συμμετοχής ( Εγγυητική επιστολή ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων) ποσού ίσου με το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα, δηλαδή πεντακοσίων ευρώ (500,00€), ως 
δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 
(Α’ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον επτά (7) μηνών μετά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και με δικαίωμα χρονικής επέκτασης μετά από 
αίτημα του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών., για ποσό ίσο προς το 
προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο όριο μισθώματος. 
Η εγγύηση αυτή στους  υπόλοιπους υποψηφίους επιστρέφεται πέντε ημέρες μετά την κατακύρωση 
του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 
Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και πριν την υπογραφή της σύμβασης, 
ο πλειοδότης στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί, οφείλει να αντικαταστήσει το παραπάνω 
γραμμάτιο ή την Εγγυητική επιστολή, με Εγγύηση καλής Εκτέλεσης ποσού ίσου προς το διπλάσιο 
του επιτευχθέντος μηνιαίου μισθώματος, ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της 
συμβάσεως και χρονικής διάρκειας τόσης όση και η αρχική χρονική διάρκεια της μισθωτικής 
σύμβασης συν δύο μήνες. 
 
(3)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ Α΄ 75/86), ή 
Ψηφιακή Υπεύθυνη Δήλωση εκδοθείσα από https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-
kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses , του προσφέροντα 
στην οποία να δηλώνει, ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς: 
(α) Ότι επισκέφθηκε το προς μίσθωση οικόπεδο και έλαβε γνώση των πραγματικών δεδομένων 
αποδέχεται αυτά χωρίς καμία επιφύλαξη. 
(β) Ότι αποδέχεται τη μίσθωση με την πραγματική νομική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται το 
οικόπεδο και την οποία διαπίστωσε με δικές του ενέργειες πριν την υποβολή της πρότασής του και 
δηλώνει την μορφή της χρήσης του, δηλαδή ότι το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη 
χρήση που θα δηλωθεί. 
(γ) Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του που θα απορρέει από οποιαδήποτε 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού, 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
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καθώς και 
(δ) Ότι δεσμεύεται να αναλάβει τη διαμόρφωση του μίσθιου με αποκλειστικά δικές του δαπάνες. 
(ε) Τα στοιχεία ως προς την ακριβή διεύθυνση της έδρας του και τα στοιχεία επικοινωνίας. 
 

Επιπρόσθετα, για κάθε περίπτωση απαιτούνται να κατατεθούν και τα παρακάτω 
(Πρωτότυπο και αντίγραφο αυτών): 
 
α)Όταν στον Διαγωνισμό μετέχει φυσικό πρόσωπο: 
1)Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο νόμιμα επικυρωμένο, που να 
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 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 χρεωκοπίας.         
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η μη προσκόμιση του ποινικού μητρώου αποτελεί ουσιώδη λόγο 
απόρριψης της συμμετοχής του ενδιαφερόμενου στη διαδικασία του διαγωνισμού, ενώ δεν θα 
γίνονται αντί αυτού δεκτές αιτήσεις προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την έκδοση του 
ποινικού μητρώου. Σε περίπτωση ύπαρξης καταδικών στο ποινικό μητρώο, πρέπει απαραιτήτως να 
προσκομίζονται και αντίγραφα των αντίστοιχων δικαστικών αποφάσεων.  
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 
 
2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή Ψηφιακή 
Υπεύθυνη Δήλωση εκδοθείσα από https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-
kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses , του συμμετέχοντος 
στον διαγωνισμό φυσικού ή των νομίμων εκπροσώπων του νομικού προσώπου στην οποία να 
δηλώνεται ότι: 
(α) Δεν έχουν ασκηθεί εναντίον του από το Δημόσιο ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΤ.Α. κ.τ.λ. ένδικα 
μέσα για παράβαση συμβατικών όρων για εκμεταλλεύσεις οποιασδήποτε μορφής που είχαν 
αναλάβει κατόπιν διαγωνισμού ή τους είχαν ανατεθεί. 
(β) Ότι γνωρίζουν τους όρους της προκήρυξης, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως . 
(γ) Ότι δεν υπάρχουν στο πρόσωπό τους νομικό κώλυμα για την μίσθωση του οικοπέδου. 
 
3) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που θα ισχύουν κατά τη 
διενέργεια του διαγωνισμού.  
 
4) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  
Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης 
λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον 
πιστοποιητικό μεταβολών.   
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους 
συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την 
παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδεται το παραπάνω πιστοποιητικό ή έγγραφο, ή δεν 
καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη δήλωση του 
συμμετέχοντα που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή 
οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας.  
 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
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Όλα τα παραπάνω  έγγραφα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα είναι υπογεγραμμένα-όπου 
απαιτείται-από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και η μη προσκόμιση 
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς 

 
 

β)Όταν στον Διαγωνισμό μετέχει Ελληνική Επιχείρηση νομικής μορφής πλην της 
ανωνύμου: 
1) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και 
τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ ,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης , το 
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   
2) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του.   
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον 
απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την 
οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν 
χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
 
3)Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο νόμιμα επικυρωμένο, που να 
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 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 χρεωκοπίας.         
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η μη προσκόμιση του ποινικού μητρώου αποτελεί ουσιώδη λόγο 
απόρριψης της συμμετοχής του ενδιαφερόμενου στη διαδικασία του διαγωνισμού, ενώ δεν θα 
γίνονται αντί αυτού δεκτές αιτήσεις προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την έκδοση του 
ποινικού μητρώου. Σε περίπτωση ύπαρξης καταδικών στο ποινικό μητρώο, πρέπει απαραιτήτως να 
προσκομίζονται και αντίγραφα των αντίστοιχων δικαστικών αποφάσεων.  
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 
 
4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή Ψηφιακή 
Υπεύθυνη Δήλωση εκδοθείσα από https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
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kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses , του συμμετέχοντος 
στον διαγωνισμό φυσικού ή των νομίμων εκπροσώπων του νομικού προσώπου στην οποία να 
δηλώνεται ότι: 
(α) Δεν έχουν ασκηθεί εναντίον του από το Δημόσιο ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΤ.Α. κ.τ.λ. ένδικα 
μέσα για παράβαση συμβατικών όρων για εκμεταλλεύσεις οποιασδήποτε μορφής που είχαν 
αναλάβει κατόπιν διαγωνισμού ή τους είχαν ανατεθεί. 
(β) Ότι γνωρίζουν τους όρους της προκήρυξης, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως . 
(γ) Ότι δεν υπάρχουν στο πρόσωπό τους νομικό κώλυμα για την μίσθωση του οικοπέδου. 
 
5) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που θα ισχύουν κατά τη 
διενέργεια του διαγωνισμού.  
 
6) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  
Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης 
λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον 
πιστοποιητικό μεταβολών.   
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους 
συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την 
παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδεται το παραπάνω πιστοποιητικό ή έγγραφο, ή δεν 
καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη δήλωση του 
συμμετέχοντα που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή 
οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας.  
 
Όλα τα παραπάνω  έγγραφα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα είναι υπογεγραμμένα-όπου 
απαιτείται-από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και η μη προσκόμιση 
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς 
 
 

γ)Όταν στον Διαγωνισμό μετέχουν Ελληνικές Επιχειρήσεις νομικής μορφής Ανωνύμου 
Εταιρείας: 
1)Φύλλα Εφημερίδος της Κυβέρνησης, στα οποία να δημοσιεύτηκε το καταστατικό της Α.Ε. ή 
περίληψη αυτού, με την απόφαση έγκρισης της Νομαρχίας καθώς και τυχόν τροποποιήσεις αυτού 
με τις εγκριτικές αποφάσεις. Εάν στα ΦΕΚ δημοσιεύονται μόνο περιλήψεις, απαιτείται η υποβολή 
των σχετικών συμβολαιογραφικών πράξεων με τα πλήρη κείμενα του καταστατικού και των 
τροποποιήσεών του 
2) Επικυρωμένο απόσπασμα των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την εκλογή του εν 
ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. 
3) Επικυρωμένο απόσπασμα των πρακτικών σχετικά με την συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου σε σώμα καθώς και το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης αυτού. 
4) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι το καταστατικό της Α.Ε. δεν τροποποιήθηκε ή σε περίπτωση 
που τροποποιήθηκε ποιες είναι οι τροποποιήσεις του 
5) Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικών του Δ.Σ. της Α.Ε. με το οποίο να αποφασίζεται η 
συμμετοχή της στον παρόντα διαγωνισμό. 
Σε περίπτωση απόφασης για συμμετοχή σε Κοινοπραξία, το πρακτικό θα περιέχει πλήρη στοιχεία 
των κοινοπρακτουσών Εταιρειών καθώς και τους βασικούς όρους  της Κοινοπραξίας σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας. Στο πρακτικό αυτό θα καθορίζονται τα πρόσωπα του νομίμου 
εκπροσώπου της επιχείρησης και του αναπληρωτή του, τα οποία πρέπει απαραιτήτως να είναι μέλη 
του Δ.Σ., με πλήρη εξουσία διαχείρισης και δέσμευσης. 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
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6)Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο νόμιμα επικυρωμένο, που να 
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 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 χρεωκοπίας.         
Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των διαχειριστών και 
εκπροσώπων αλλά και των ομορρύθμων μελών των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 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 ανωτέρω αδικήματα 
(συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες).  
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η μη προσκόμιση του ποινικού μητρώου αποτελεί ουσιώδη λόγο 
απόρριψης της συμμετοχής του ενδιαφερόμενου στη διαδικασία του διαγωνισμού, ενώ δεν θα 
γίνονται αντί αυτού δεκτές αιτήσεις προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την έκδοση του 
ποινικού μητρώου. Σε περίπτωση ύπαρξης καταδικών στο ποινικό μητρώο, πρέπει απαραιτήτως 
να προσκομίζονται και αντίγραφα των αντίστοιχων δικαστικών αποφάσεων.  
 
7) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή Ψηφιακή 
Υπεύθυνη Δήλωση εκδοθείσα από https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-
kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses , του συμμετέχοντος 
στον διαγωνισμό φυσικού ή των νομίμων εκπροσώπων του νομικού προσώπου στην οποία να 
δηλώνεται ότι: 
(α) Δεν έχουν ασκηθεί εναντίον του από το Δημόσιο ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΤ.Α. κ.τ.λ. ένδικα 
μέσα για παράβαση συμβατικών όρων για εκμεταλλεύσεις οποιασδήποτε μορφής που είχαν 
αναλάβει κατόπιν διαγωνισμού ή τους είχαν ανατεθεί. 
(β) Ότι γνωρίζουν τους όρους της προκήρυξης, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως . 
(γ) Ότι δεν υπάρχουν στο πρόσωπό τους νομικό κώλυμα για την μίσθωση του οικοπέδου. 
 
8) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που θα ισχύουν κατά τη 
διενέργεια του διαγωνισμού.  
 
9) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  
Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης 
λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον 
πιστοποιητικό μεταβολών.   
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους 
συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την 
παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδεται το παραπάνω πιστοποιητικό ή έγγραφο, ή δεν 
καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη δήλωση του 
συμμετέχοντα που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή 
οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας.  
 
Όλα τα παραπάνω έγγραφα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα είναι υπογεγραμμένα-όπου 
απαιτείται-από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και η μη προσκόμιση 
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
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ΑΔΑ: ΡΞΠ7469Β7Α-56Λ



12 

 

 
 

δ)Όταν στον διαγωνισμό μετέχει κοινοπραξία: 
1)Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά  αυτοτελώς για κάθε ένα μέλος αυτής.  
2)Νομότυπη απόφαση της επιχείρησης για την συμμετοχή της στον διαγωνισμό. 
Η ως άνω απόφαση θα περιέχει πλήρη τα στοιχεία των κοινοπρακτούντων επιχειρήσεων καθώς και 
τους βασικούς όρους της κοινοπραξίας, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της παρούσας 
διακήρυξης. Στην απόφαση αυτή θα καθορίζονται τα πρόσωπα του νομίμου εκπροσώπου της 
κοινοπραξίας και του αναπληρωτή, τα οποία πρέπει απαραιτήτως να είναι από τα μέλη της 
διοίκησής των κοινοπρακτούντων, με πλήρη εξουσία διαχείρισης και δέσμευσης της κοινοπραξίας 
έναντι του Πανεπιστημίου για όλα τα θέματα του Διαγωνισμού και της καταρτισόμενης σύμβασης.  
3)Κοινή Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη από τους νομίμους εκπροσώπους των επιχειρήσεων 
οι οποίοι υποβάλουν από κοινού προσφορά, σύμφωνα με την οποία η συμμετοχή κάθε 
επιχείρησης στην κοινοπραξία που θα συστήσουν δεν θα είναι μικρότερη του 15% και θα 
συνομολογείται ότι όλοι οι κοινοπρακτούντες ευθύνονται για το έργο και παντός τρίτου 
αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστος.  
 
4)Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο νόμιμα επικυρωμένο, που να 
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 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 χρεωκοπίας.         
Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των διαχειριστών και 
εκπροσώπων αλλά και των ομορρύθμων μελών των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 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 ανωτέρω αδικήματα 
(συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες).  
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η μη προσκόμιση του ποινικού μητρώου αποτελεί ουσιώδη λόγο 
απόρριψης της συμμετοχής του ενδιαφερόμενου στη διαδικασία του διαγωνισμού, ενώ δεν θα 
γίνονται αντί αυτού δεκτές αιτήσεις προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την έκδοση του 
ποινικού μητρώου. Σε περίπτωση ύπαρξης καταδικών στο ποινικό μητρώο, πρέπει απαραιτήτως 
να προσκομίζονται και αντίγραφα των αντίστοιχων δικαστικών αποφάσεων.  
 
5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, ή Ψηφιακή 
Υπεύθυνη Δήλωση εκδοθείσα από https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-
kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses , του συμμετέχοντος 
στον διαγωνισμό φυσικού ή των νομίμων εκπροσώπων του νομικού προσώπου στην οποία να 
δηλώνεται ότι: 
(α) Δεν έχουν ασκηθεί εναντίον του από το Δημόσιο ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΤ.Α. κ.τ.λ. ένδικα 
μέσα για παράβαση συμβατικών όρων για εκμεταλλεύσεις οποιασδήποτε μορφής που είχαν 
αναλάβει κατόπιν διαγωνισμού ή τους είχαν ανατεθεί. 
(β) Ότι γνωρίζουν τους όρους της προκήρυξης, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως . 
(γ) Ότι δεν υπάρχουν στο πρόσωπό τους νομικό κώλυμα για την μίσθωση του οικοπέδου. 
 
6) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που θα ισχύουν κατά τη 
διενέργεια του διαγωνισμού.  
 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
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7) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  
Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης 
λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον 
πιστοποιητικό μεταβολών.   
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους 
συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την 
παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδεται το παραπάνω πιστοποιητικό ή έγγραφο, ή δεν 
καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη δήλωση του 
συμμετέχοντα που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή 
οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας.  
 
Όλα τα παραπάνω  έγγραφα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα είναι υπογεγραμμένα-όπου 
απαιτείται-από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και η μη προσκόμιση 
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς 
 
 

Β. «Ο Υποφάκελος Οικονομικής προσφοράς εμπεριέχει τα παρακάτω σε δύο (2) αντίτυπα 
{Πρωτότυπο και αντίγραφο αυτού}»: 
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε δύο αντίτυπα (Πρωτότυπο και αντίγραφο αυτού). 
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η εσώκλειστη στο φάκελο οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει 
όλα τα στοιχεία του προσφέροντος και να είναι οπωσδήποτε ενυπόγραφη, ενώ στην περίπτωση 
εταιρειών πρέπει να τίθεται επί της υπογραφής και η εταιρική σφραγίδα. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΣΦΕΡΩ ως Μηνιαίο Μίσθωμα, το ποσό των                                         ευρώ (ολογράφως και  
αριθμητικώς)                                           (     €) , για την εκμίσθωση  για επτά  (7) έτη, από την 
υπογραφή του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού,  του οικοπέδου ιδιοκτησίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, επί της οδού Ιωσήφ των Ρωγών 10 Τ.Κ. 117 
43, Διαμέρισμα 2, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, συνολικής επιφάνειας 134 τ.μ. για οποιαδήποτε από το νόμο 
και τις κείμενες διατάξεις χρήση, και συγκεκριμένα για …………………………………………………. .  

 
Αθήνα,….../…./2023 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
Ονοματεπώνυμο: 

Υπογραφή: 
Σφραγίδα 

 
Ως ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) 
το οποίο θα αποτελέσει και τη βάση εκκίνησης του διαγωνισμού της μισθώσεως του οικοπέδου, η 
οποία θα συνεχιστεί με υποβολή προφορικών προσφορών από τους συμμετέχοντες. 

ΕΠΩΝΥΜΟ :   

ΟΝΟΜΑ :   

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :   

Α.Δ.Τ. :   

Α.Φ.Μ. :   

Τηλέφωνο – e-mail  

ΑΔΑ: ΡΞΠ7469Β7Α-56Λ
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Υπενθυμίζεται ότι κάθε προφορική προσφορά πρέπει να είναι μεγαλύτερη του ελάχιστου ορίου 
κατά 2% τουλάχιστον αυτού.    
 

Πλειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει το μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα.  

 
Ρητά ορίζεται ότι στην τιμή του προσφερόμενου μισθώματος, δεν θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες 
κρατήσεις, φόροι, τα τέλη της σύμβασης,  τα τυχόν τέλη χαρτοσήμου και τα έξοδα συμβολαίου 
μίσθωσης που βαρύνουν τον μισθωτή. 
 
 
Τιμές Προσφορών  
 Ως ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων ευρώ 

(500,00€) το οποίο θα αποτελέσει και τη βάση εκκίνησης του διαγωνισμού της πιο πάνω 
μισθώσεως, η οποία θα συνεχιστεί με υποβολή προφορικών προσφορών από τους 
συμμετέχοντες. Υπενθυμίζεται ότι κάθε προφορική προσφορά πρέπει να είναι μεγαλύτερη 
του ελάχιστου ορίου κατά 2% τουλάχιστον αυτού.   

 Στην τιμή του προσφερόμενου μισθώματος δεν θα περιλαμβάνεται και το τέλος χαρτοσήμου 
3,6% που επιβαρύνει το μισθωτή. Ρητά ορίζεται ότι στην τιμή του προσφερόμενου 
μισθώματος, δεν θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις, φόροι, τα τέλη της σύμβασης, τα 
τυχόν τέλη χαρτοσήμου και τα έξοδα συμβολαίου μίσθωσης που βαρύνουν τον μισθωτή. 

 
 Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους, επιβαρύνοντας οριστικά τον τελευταίο 
πλειοδότη. 

 
 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει  με σαφήνεια το προσφερόμενο μηνιαίο 
μίσθωμα η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής 
της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ΕΥΡΩ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
 
 Ρητά ορίζεται ότι ο ανάδοχος δεν δικαιούται για κανένα λόγο σε μείωση του μισθώματος 
από της κατακυρώσεως και εφεξής. 
O μισθωτής κατά τη διάρκεια της μισθώσεως, δεν δικαιούται για οιονδήποτε λόγο να ζητήσει τη 
μείωση του μισθώματος.  
Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό για τα τρία πρώτα έτη και στη συνέχεια θα 
αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου 
12μηνου και συγκεκριμένα θα υφίσταται ετήσια αναπροσαρμογή σύμφωνα με το ποσοστό του 
Δ.Τ.Κ. του εκάστοτε αμέσως προηγούμενου μισθωτικού έτους, όπως αυτό θα καθορίζεται από την 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επισημαίνεται ρητά ότι σε περίπτωση αρνητικού ΔΤΚ ή ποσοστού μικρότερου ή ίσου του 
2 %, το μίσθωμα θα παραμένει σταθερό.   
 
Το σύνολο των τιμών θα είναι σε Ευρώ, αποκλειόμενης της εξάρτησης με οποιοδήποτε τρόπο του 
τιμήματος από της ισοτιμία του Ευρώ με ξένα νομίσματα.  
 
Η Προσφορά  πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 
Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΡΞΠ7469Β7Α-56Λ



15 

 

 
 

Ανήκει στην Προκήρυξη 
με αριθ.πρωτ. 12639/ 9   - 2 - 2023 

του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  
 

 
Άρθρο 1. Αξιολόγηση προσφορών 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 42 και 43  του Π.Δ. 715/1979. 
 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Την καθορισμένη ημέρα και ώρα, στις  8/3/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα  12:30 μ.μ. ή την 
δικαιολογημένη παράτασή της από την αρμόδια Επιτροπή, σε ανοιχτή συνεδρίαση στην οποία 
δύνανται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, οι φάκελοι θα 
αποσφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού.  
Προσφορές χωρίς όλα τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ δικαιολογητικά απορρίπτονται - ως 
απαράδεκτες από την Επιτροπή. Επίσης, απορρίπτονται όσες τελούν υπό οποιασδήποτε μορφής 
αίρεση, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής. 
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
γίνονται δεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 
Οι προσφορές αποσφραγίζονται και μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια 
ανακοινώνονται στους παριστάμενους πλειοδότες. 
Σε περίπτωση, που επί των ήδη νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών προκύπτει ανάγκη 
συμπληρωματικής διευκρίνισης, η επιτροπή ενημερώνει τους υποψηφίους για την ανάγκη 
συμπληρωματικών διευκρινήσεων εντός τασσόμενης προς τούτο προθεσμίας και αποκλείει αυτούς 
που δεν θα προβούν, κατά την κρίση της, στις απαραίτητες διευκρινήσεις μέσα στην ταχθείσα 
προθεσμία.  
 
Στη συνέχεια, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, η επιτροπή, σε ανοικτή συνεδρίαση, προβαίνει 
στην αποσφράγιση των υποφακέλων με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των υποψηφίων 
που δεν αποκλείστηκαν από τη περαιτέρω διαδικασία, μονογράφει όλα τα έγγραφα και συντάσσει 
τον τελικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων με βάση το υψηλότερο προσφερθέν μηνιαίο 
μίσθωμα. 
 
Κριτήριο επιλογής  
 Ο διαγωνισμός θα γίνει με το σύστημα των ανοιχτών προσφορών και θα συνεχιστεί με 
προφορικές προσφορές μέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη, κατά τη διαδικασία του 
Π.Δ. 715/1979 (άρθρο 42).  
Ως ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) 
το οποίο θα αποτελέσει και τη βάση εκκίνησης του διαγωνισμού της μισθώσεως του ακινήτου, η 
οποία θα συνεχιστεί με υποβολή προφορικών προσφορών από τους συμμετέχοντες.  
Υπενθυμίζεται ότι κάθε προφορική προσφορά πρέπει να είναι μεγαλύτερη του ελάχιστου ορίου 
κατά 2% τουλάχιστον αυτού.    
Στην τιμή του προσφερόμενου μισθώματος δεν θα περιλαμβάνεται και το τέλος χαρτοσήμου 
3,6% που επιβαρύνει το μισθωτή. Ρητά ορίζεται ότι στην τιμή του προσφερόμενου μισθώματος, 
δεν θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις, φόροι, τα τέλη της σύμβασης, τα τυχόν τέλη 
χαρτοσήμου και τα έξοδα συμβολαίου μίσθωσης που βαρύνουν τον μισθωτή. 
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Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους, επιβαρύνοντας οριστικά τον τελευταίο 
πλειοδότη. 
 
 

Πλειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει το μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα. 

 
Ρητά ορίζεται ότι στην τιμή του προσφερόμενου μισθώματος, δεν θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες 
κρατήσεις, φόροι, τα τέλη της σύμβασης,  τα τυχόν τέλη χαρτοσήμου και τα έξοδα συμβολαίου 
μίσθωσης που βαρύνουν τον μισθωτή. 
Ρητά ορίζεται ότι ο ανάδοχος δεν δικαιούται για κανένα λόγο σε μείωση του μισθώματος από της 
κατακυρώσεως και εφεξής. 
 
Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της σχετικά με τη 
διεξαγωγή και το αποτέλεσμα της διαδικασίας και καταχωρούνται οι προφορικές πλειοδοσίες και 
ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων με βάση το υψηλότερο προσφερθέν μηνιαίο μίσθωμα, 
όπως αυτός θα διαμορφώθηκε μετά την προφορική πλειοδοσία και στον οποίο θα υπογράφουν 
όλοι οι προσφέροντες, και ακολούθως το διαβιβάζει στο αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου, για 
έγκριση. 
 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού, θα γίνει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ιδρύματος, με 
βάσει το Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής και τον πίνακα κατάταξης. 
Η ανωτέρω απόφαση και το Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, κοινοποιείται σε όλους τους 
συμμετέχοντες εγγράφως, με απόδειξη ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί με το φάκελο προσφοράς. Σε περίπτωση αποστολής μέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ως χρόνος παραλαβής από τον ενδιαφερόμενο λογίζεται ο χρόνος 
αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e – mail).  
 
Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο, με γνώμονα το συνολικό 
συμφέρον του Πανεπιστημίου, δύναται να επαναλάβει το διαγωνισμό με τους ίδιους ή με νέους 
όρους, χωρίς από τη ματαίωση του διαγωνισμού να δημιουργείται κατά του Πανεπιστημίου 
οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση των συμμετεχόντων σε αυτόν.  
 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, είτε επειδή κανείς δεν πήρε μέρος σ' αυτόν, είτε 
επειδή - κατά την κρίση της επιτροπής - δεν πήρε μέρος ικανός αριθμός πλειοδοτών προς επίτευξη 
συναγωνισμού μεταξύ τους, είτε επειδή οι προσφορές που δόθηκαν απορρίφθηκαν ως 
απαράδεκτες ή ασύμφορες, το Πανεπιστήμιο μπορεί, κατ’ απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να 
επαναλάβει το διαγωνισμό ή να τον ματαιώσει. 
 
Σε περίπτωση καθυστέρησης της κατακύρωσης του διαγωνισμού, η έναρξη της μίσθωσης θα 
αρχίσει όταν ορίσει το Πανεπιστήμιο. 
 
Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν δημιουργείται δικαίωμα αποζημίωσης στους μη 
προκριθέντες.  
 
 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. 
Το Πανεπιστήμιο ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή 
ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό 
του, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και 
τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για 
το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, 
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της 
επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 
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Άρθρο 2.  Ενστάσεις  
Κατά της νομιμότητας της διακήρυξης, της συμμετοχής πλειοδότη ή της νομιμότητας διεξαγωγής 
του διαγωνισμού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων στην Επιτροπή του διαγωνισμού, η οποία 
αποφαίνεται και αποφασίζει οριστικά κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 42 του Π.Δ. 
715/1979. 
 
Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται μόνον από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εγγράφως 
κατά τη διάρκεια, ή εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη λήξη της διενέργειάς του. 
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Ανήκει στην Προκήρυξη 
με αριθ.πρωτ.  12639/9 - 2 - 2023 

του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Άρθρο 1. Κατακύρωση, υπογραφή σύμβασης 
Η επικύρωση των πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού γίνεται από το 
αρμόδιο αποφασιστικό όργανο  του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
και η κατακύρωση της μίσθωσης στον εκμισθωτή ανακοινώνεται σε αυτόν εγγράφως και με 
απόδειξη παραλαβής, ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail). 
 
Με το έγγραφο αυτό καλείται ο προσφέρων να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης 
μισθώσεως, εντός δέκα (10) ημερών, στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Διαχείρισης του Ιδρύματος, αφού προηγουμένως καταθέσει Εγγύηση καλής Εκτέλεσης ποσού ίσου 
προς το διπλάσιο του επιτευχθέντος μηνιαίου μισθώματος, ως εγγύηση για την ακριβή 
εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως και χρονικής διάρκειας τόσης όση και η αρχική χρονική 
διάρκεια της μισθωτικής σύμβασης συν δύο μήνες. 
Η ανωτέρω Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης θα παραμείνει μέχρι τη λήξη της μισθώσεως ως εγγύηση για 
την ακριβή εκπλήρωση των όρων της Συμβάσεως. 
 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 
(ΦΕΚ 139/τ.Α’) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης 
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
 
Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία των δέκα (10) ημερών το Πανεπιστήμιο κηρύσσει 
έκπτωτο τον υποψήφιο ανάδοχο και αποφασίζει για την πρόσκληση ή όχι του επόμενου βάσει 
του προαναφερόμενου πίνακα κατάταξης και εκπίπτει η εγγύηση συμμετοχής του στο 
διαγωνισμό υπέρ του Πανεπιστημίου το οποίο διατηρεί κάθε αξίωση για οποιαδήποτε περαιτέρω 
ζημία του προερχόμενη από την υπαναχώρηση του υποψηφίου αναδόχου. Σε περίπτωση 
υπαναχώρησης οποιουδήποτε επόμενου υποψήφιου αναδόχου, καταπίπτει η εγγύηση 
συμμετοχής αυτού στο διαγωνισμό, υπέρ του Πανεπιστημίου. 
 
Το κείμενο της σύμβασης μισθώσεως υπερισχύει κάθε άλλου συμβατικού εγγράφου στο οποίο 
τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός 
καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 
Κατά τα λοιπά τα συμβατικά τεύχη της σύμβασης που θα υπογραφεί κατά σειρά ισχύος θα είναι τα 
εξής:  
1) Η σύμβαση Μίσθωσης 
2) Η παρούσα Προκήρυξη 
3) Η οικονομική προσφορά του μισθωτή και η τελικά προσφερόμενη τιμή 
 
 
 
Άρθρο 2.Χρονική διάρκεια μίσθωσης 
Ως έναρξη της μίσθωσης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου και ως διάρκεια της 
μίσθωσης η επταετία από την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου. 
 
 

ΑΔΑ: ΡΞΠ7469Β7Α-56Λ



19 

 

 
 
Άρθρο 3.Τρόπος Πληρωμής. 

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται μηνιαίως εντός των πρώτων πέντε (5) ημερών κάθε ημερολογιακού 
μήνα, σε λογαριασμό που τηρεί το Πανεπιστήμιο στην Τράπεζα της Ελλάδος και η καταβολή θα 
αποδεικνύεται μόνο με το αποδεικτικό κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό. 
 
Ο μισθωτής υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης καταβολής 
του μισθώματος, εν πάσει δε περιπτώσει, από την καταβολή του μισθώματος, να αποστείλει 
αντίγραφο του διπλοτύπου καταβολής του μισθώματος στην Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του 
Πανεπιστημίου.  Ο όρος αυτός είναι ουσιωδέστατος και εν πάσει περιπτώσει συμφωνείται ρητά ως 
τέτοιος από τους συμβαλλόμενους, με συνέπεια η μη πλήρης εφαρμογή του να στοιχειοθετεί 
αυτοτελή λόγο καταγγελίας της μίσθωσης, οποτεδήποτε δηλαδή χωρίς η τυχόν αδράνεια του 
Πανεπιστημίου και καθυστέρηση άσκησης αυτού του δικαιώματος για οποιοδήποτε χρονικό 
διάστημα να δύναται να αποτελέσει βάση για ένσταση καταχρηστικής άσκησης ή αποδυνάμωσης 
δικαιώματος. 
Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το μίσθωμα μέσα στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται, 
δύναται να κινηθεί η διαδικασία καταγγελίας της μισθωτικής σύμβασης και έκπτωσης υπέρ του 
Πανεπιστημίου, της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που έχει κατατεθεί από τον 
ενδιαφερόμενο.   

 
Ρητά ορίζεται ότι στην τιμή του προσφερόμενου μισθώματος, δεν θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες 
κρατήσεις, φόροι, τα τέλη της σύμβασης,  τα τυχόν τέλη χαρτοσήμου και τα τυχόν έξοδα 
συμβολαίου μίσθωσης που βαρύνουν τον μισθωτή. 
Οι κρατήσεις, τέλη, φόροι, κλπ που βαρύνουν τον μισθωτή θα γίνονται επί της καθαρής αξίας του 
ποσού της απόδειξης ενοικίου (μίσθωμα) και είναι: α) 3% υπέρ του μετοχικού ταμείου πολιτικών 
Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), β) 2% χαρτόσημο επί του 3%, γ) 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του 2%) με ισχύ 
από  την υπογραφή της σύμβασης και για επτά (7) χρόνια. 
 
Ο μισθωτής επιβαρύνεται µε τα τυχόν ειδικά  τέλη που αφορούν στις συμβάσεις δημοσίου.  Ο 
μισθωτής επίσης επιβαρύνεται τα έξοδα του συμβολαίου μίσθωσης, αν/όταν απαιτούνται.  Το 
Πανεπιστήμιο δεν καταβάλει οιανδήποτε αμοιβή σε περίπτωση μεσολάβησης κτηματομεσίτη. 
Ρητά ορίζεται ότι ο μισθωτής δεν δικαιούται για κανένα λόγο σε μείωση του μισθώματος από της 
κατακυρώσεως και εφεξής. 
 
Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό για τα τρία πρώτα έτη και στη συνέχεια θα 
αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου 
12μηνου και συγκεκριμένα θα υφίσταται ετήσια αναπροσαρμογή σύμφωνα με το ποσοστό του 
Δ.Τ.Κ. του εκάστοτε αμέσως προηγούμενου μισθωτικού έτους, όπως αυτό θα καθορίζεται από την 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επισημαίνεται ρητά ότι σε περίπτωση αρνητικού ΔΤΚ ή ποσοστού μικρότερου ή ίσου του 
2 %, το μίσθωμα θα παραμένει σταθερό.   
 
Άρθρο 4.  Χρήση του μισθίου. 
Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον μισθωτή για τη χρήση που θα δηλωθεί στην 
προσφορά του και θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του μισθωτηρίου.  
Ο Μισθωτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί το μίσθιο για οποιαδήποτε από το νόμο και τις κείμενες 
διατάξεις χρήση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και με την προϋπόθεση ότι η χρήση του 
μισθίου δεν θα επιφέρει φθορές ή αλλοιώσεις και θα προβεί με δική του ευθύνη και δαπάνες στην 
έκδοση άδειας όπου απαιτείται για τη χρήση του οικοπέδου.  
 
Απαγορεύεται απόλυτα η ολική ή μερική υπεκμίσθωση και η με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση 
του χώρου σε τρίτους με οποιονδήποτε τύπο και μορφή (για όμοια ή παραπλήσια χρήση), η 
εκμετάλλευσή του μέσω τρίτου προσώπου, ως και η αλλαγή της χρήσεως του μισθίου, άνευ 
εγγράφου συναινέσεως. Η υπομίσθωση απαγορεύεται ρητά. Σιωπηρή αναμίσθωση δεν επιτρέπεται.  
 

ΑΔΑ: ΡΞΠ7469Β7Α-56Λ



20 

 

 
 

Ανήκει στην Προκήρυξη 
με αριθ.πρωτ.    12639/   9 - 2 -2023 

του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. Το Πανεπιστήμιο (Ν.Π.Δ.Δ.) δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται το οικόπεδο και για το οποίο ο προσφέρον οφείλει να έχει λάβει γνώση και 
αποδέχεται τη μίσθωση με την πραγματική νομική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται το οικόπεδο 
και την οποία διαπίστωσε με δικές του ενέργειες πριν την υποβολή της πρότασής του και δήλωσε 
την μορφή χρήσης του και δεν υποχρεούται για το λόγο αυτό σε επιστροφή ή μείωση του 
μισθώματος, ούτε σε λύση της μισθώσεως, ούτε και να προβεί, για ολόκληρη τη διάρκεια της 
μίσθωσης, σε καμία απολύτως δαπάνη, ακόμη και αναγκαία για την καταλληλότητα του μισθίου για 
την συμβατικά καθοριζόμενη χρήση.  
 
2. Το Πανεπιστήμιο (Ν.Π.Δ.Δ.) δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του μισθωτή στο μισθίο, ούτε ο 
μισθωτής απαλλάσσεται της πληρωμής του μισθώματος, εάν δεν πραγματοποίησε τη χρήση του 
οικοπέδου, για λόγους που δεν ευθύνεται το Πανεπιστήμιο. 
 
3. Το Πανεπιστήμιο (Ν.Π.Δ.Δ.) δικαιούται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας, κατόπιν 
προηγούμενης ειδοποίησης του Μισθωτή, να επιθεωρεί το μίσθιο και να ελέγχει την τήρηση των 
όρων περί καλής χρήσης του και έχει δικαίωμα της μονομερούς λύσεως της συμβάσεως, όταν 
καταστεί εις τούτο αναγκαία η ιδιόχρηση του μισθίου, κατόπιν προειδοποιήσεως , η οποία 
κοινοποιείται επί αποδείξει  τρείς (3) τουλάχιστον  μήνες πριν τη λύση της συμβάσεως μισθώσεως. 
 
4. Ο μισθωτής δεν δικαιούται σε μείωση του μισθώματος από της κατακυρώσεως της μισθώσεως 
και εφεξής. .  
 
5. Παν οικοδόμημα, εγκατάστασης, παράπηγμα κ.λ.π. γινόμενον υπό του μισθωτού επί του 
μισθίου, είτε κατά την σύμβαση είτε οίκοθεν, περιέρχεται εις την κυριότητα του Ν.Π.Δ.Δ. μετά την 
λήξη ή λύση της μισθώσεως, άνευ αποζημιώσεως τινος, μη δυναμένου του μισθωτού να 
αφαιρέσει τα προστεθέντα κατασκευάσματα, εκτός αν, άλλως συνεφωνήθη. 
 
6. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, υποχρεούμενος να 
προβαίνει στις αναγκαίας επισκευές με αποκλειστικά δική του επιμέλεια και ευθύνη και με δικές 
του αποκλειστικά δαπάνες προς εξυπηρέτηση της δηλωθείσας στη προσφορά του χρήση, αφού 
λάβει τις κατά νόμο άδειες και εγκρίσεις,  δεν δύναται όμως να επιφέρει αλλοιώσεις εις το 
μίσθιο, άνευ αδείας του Ν.Π.Δ.Δ., ούτε να ενεργήσει επί τούτου μεταρρυθμίσεις ή να 
χρησιμοποιήσει τούτο δια σκοπόν διάφορον του συμφωνηθέντος. Οι τυχόν επισκευές που θα 
απαιτήσουν οι χώροι του ακινήτου/οικοπέδου βαρύνουν τον μισθωτή και εγκρίνονται και 
επιβλέπονται από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. 
 
7. Ο μισθωτής, επί παρανόμου διαταράξεως ή αποβολής αυτού εκ του μισθίου, έχει, παντός τρίτου, 
απάσας τας αγωγάς του Ν.Π.Δ.Δ. προς προστασία της νομής και κατοχής τούτου, υποχρεούμενος 
άμα όπως αμελλητί ειδοποιεί εγγράφως τον εκμισθωτή, περί πάσης παρανόμου ενεργείας τρίτου 
επί του ακινήτου. 
 
8. Για κάθε παράβαση, μιας εκ των προηγούμενων παραγράφων υποχρεώσεων, εξ ης επήλθε ζημία 
εις το Ν.Π.Δ.Δ., ο μισθωτής υπόκειται εις αποζημίωσίν, ήτις βεβαιούται δια καταλογισμού 
ενεργουμένου δι' ητιολογημένης αποφάσεως του διοικούντος το Ν.Π.Δ.Δ. συλλογικού οργάνου και 
εισπράττεται κατά τη διαδικασία εισπράξεως των Δημοσίων Εσόδων. 
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9. Παράβαση οιουδήποτε όρου της συμβάσεως επάγεται, κατά την κρίσιν του διοικούντος το 
Ν.Π.Δ.Δ. συλλογικού οργάνου, λύση της μισθώσεως και έξωσίν του μισθωτού, κατά τη διαδικασία 
του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας πέραν των λοιπών δι' αυτόν επιζημίων συνεπειών, περί ων αι 
διατάξεις της παρ. 3 του αρθρ. 44 του Π.Δ.715/1979, αίτινες εφαρμόζονται και εν προκειμένω 
αναλόγως. 
 
10.Όλα γενικά τα τέλη χαρτοσήμου της μίσθωσης θα βαρύνουν αποκλειστικά και εξ΄ ολοκλήρου τον  
εκμισθωτή. Όλοι οι δημοτικοί φόροι, εισφορές και λοιπές υποχρεώσεις του ακινήτου στη διάρκεια 
της μίσθωσης, θα καταβάλλονται από τον Μισθωτή. Τον μισθωτή βαρύνουν και οι δαπάνες 
κατανάλωσης του νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, δημοτικού φωτισμού, αποκομιδής απορριμμάτων, 
τυχόν κοινοχρήστων και κάθε άλλη δαπάνη σχετική με το μίσθιο.  
 
11.Το Πάντειο Πανεπιστήμιο δεν καταβάλει μεσιτικά δικαιώματα. 
 
12.Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Προκήρυξης. Διευκρινίσεις επί του 
διαγωνισμού δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή εγγράφως. 
 
13.Το Πάντειο Πανεπιστήμιο, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού ή της 
Συγκλήτου, διατηρεί το δικαίωμα:  

Α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού. 
Β. να αποφασίσει την ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψη του με τροποποίηση ή 
μη των  όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης. 
Γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού ή να τον κηρύξει άγονο και να προσφύγει 
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, εφόσον ισχύουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, χωρίς να 
αποκτά κανένα δικαίωμα οιοσδήποτε των μειοδοτών.  

 
14. Όλοι οι όροι της παρούσης Προκήρυξης και συγγραφής υποχρεώσεων θεωρούνται ουσιώδεις.  
Η παράβαση οποιουσδήποτε όρου από τον μισθωτή παρέχει εις τον εκμισθωτή το δικαίωμα να 
αξιώσει την έξωση του μισθωτή καθώς και οποιουδήποτε τρίτου, που έλκει από τον μισθωτή 
δικαιώματα ή που το κατέχει εξ ονόματός του, και την απόδοση στον ίδιο της χρήσης του μισθίου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.  
Το Πανεπιστήμιο δικαιούται να κατακρατήσει την εγγύηση και να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε 
ζημίας, η οποία θα προέκυπτε στο Πανεπιστήμιο από την παράβαση των όρων της συμβάσεως. 
 
15. Η επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ του μισθωτή και του Παντείου Πανεπιστημίου 
ανήκει στα αρμόδια Δικαστήρια.  
 
16.Ως προς τα λοιπά θέματα, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.715/1979 (ΦΕΚ 212/τ.Α’/10-9-1979): 
«Περί τρόπου ενεργείας υπό των Ν.Π.Δ.Δ. Μισθώσεων» (Τμήμα ΙΙΙ: Κεφ. Α΄ και Κεφ. Β’ ). 
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