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EΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Αριθμ. Πρωτ.: 07754/2015 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

στο Πλαίσιο Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού 

για την Μίσθωση Γραφείου με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου σε Υφιστάμενο Κτήριο 

στην Περιοχή του Παπάγου 
 

Κριτήριο Αξιολόγησης: Καλύτερη Κατάσταση στην Χαμηλότερη Τιμή ανά 

Τετραγωνικό Μέτρο 

 

Έχοντας υπόψη ότι : 

Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14: 

«Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού 

στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, και ειδικότερα του Υποέργου 1 με τίτλο: «Παρεμβατικό 

πρόγραμμα μη φαρμακευτικής αντιμετώπισης της υπέρτασης με μεθόδους διαχείρισης 

του στρες για αλλαγή του τρόπου ζωής και υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών σε 

υπερτασικά άτομα στην κοινότητα - Κατευθυντήριες Οδηγίες, Συστάσεις - Διάχυση 

Γνώσης & Πληροφορίας» της Πράξης με τίτλο: «Παρεμβατικό πρόγραμμα μη 

φαρμακευτικής αντιμετώπισης της υπέρτασης με μεθόδους διαχείρισης του στρες για 

αλλαγή του τρόπου ζωής και υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών, σε υπερτασικά άτομα 

στην κοινότητα». Η Πράξη θα συγχρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς (Ευρωπαϊκό 
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Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους. Η Πράξη χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ ΣΑΕ 

2012ΣΕ09180051. 

 

Η ανάθεση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 679/ΦΕΚ Β’ 826/10.9.96, που 

κυρώθηκε αναδρομικά από την έκδοσή της με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α’ 

156), τον Οδηγό Χρηματοδότησης που εκδόθηκε με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη 

του άρθρου 3, παρ. 2, εδ. α, του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ Α’ 152), καθώς και την αυθεντική 

ερμηνεία των εξουσιοδοτικών διατάξεων της πιο πάνω ΚΥΑ που πραγματοποιήθηκε με 

το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α’). Για ότι δεν προβλέπεται ρητά από 

την παρούσα διακήρυξη εφαρμόζεται συμπληρωματικά το Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ 

212Α/79), όπως ισχύει. 

 

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

Προκηρύσσει 

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την καλύτερη κατάσταση στην χαμηλότερη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, 

με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Μίσθωση επαγγελματικού χώρου γραφείων, στο 

πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  Πράξης του 

Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Παρεμβατικό πρόγραμμα μη φαρμακευτικής 

αντιμετώπισης της υπέρτασης με μεθόδους διαχείρισης του στρες για αλλαγή του τρόπου 

ζωής και υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών, σε υπερτασικά άτομα στην κοινότητα», με 

MIS 370542, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

2007-2013». 

 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την Μίσθωση 

επαγγελματικού χώρου γραφείων, για τις ανάγκες της Πράξης «Παρεμβατικό πρόγραμμα 

μη φαρμακευτικής αντιμετώπισης της υπέρτασης με μεθόδους διαχείρισης του στρες για 

αλλαγή του τρόπου ζωής και υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών, σε υπερτασικά άτομα 

στην κοινότητα», σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα 

προκήρυξη.  

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους Πράξης «Παρεμβατικό 

πρόγραμμα μη φαρμακευτικής αντιμετώπισης της υπέρτασης με μεθόδους διαχείρισης 

του στρες για αλλαγή του τρόπου ζωής και υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών, σε 

υπερτασικά άτομα στην κοινότητα» με MIS 370542 και ειδικότερα του Υποέργου 1 

«Παρεμβατικό πρόγραμμα μη φαρμακευτικής αντιμετώπισης της υπέρτασης με μεθόδους 

διαχείρισης του στρες για αλλαγή του τρόπου ζωής και υιοθέτηση υγιεινών 

συμπεριφορών, σε υπερτασικά άτομα στην κοινότητα - Κατευθυντήριες Οδηγίες, 

Συστάσεις - Διάχυση Γνώσης και Πληροφορίας», που υλοποιείται στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013». 
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2. Είδος Διαγωνισμού 

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την καλύτερη κατάσταση στην χαμηλότερη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. 

 

3. Προϋπολογισμός Διαγωνισμού 

Ο προϋπολογισμός του μηνιαίου μισθώματος του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο 

ποσό των 1.000,00 € (μέγιστο μίσθωμα). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για 3 μήνες 

από την υπογραφή. Σε περίπτωση παράτασης του έργου δύναται να παραταθεί 

αντίστοιχα η σύμβαση πέραν του διμήνου που προβλέπει του άρθρου 34 παρ.5 του πδ. 

715/1979. 

Στην προσφερόμενη τιμή μηνιαίου μισθώματος θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες 

κρατήσεις και οι φόροι (όπως ενδεικτικά χαρτόσημο, Ο.Γ.Α., κτλ.). 
 

4. Ειδικοί όροι 

Οι ειδικοί όροι αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α’ της παρούσας διακήρυξης 

 

5. Δημοσιότητα  
Το τεύχος της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Διαδικτυακό τόπο του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών «http://www.elke.uoa.gr» για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 ημερών και στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

6. Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 
Η παρούσα Προκήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτυακού τόπου 

της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση «http://www.elke.uoa.gr». 

 

7. Δικαίωμα Συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις 

φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά και: 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί 

Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 

κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η 

σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή 

 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες 

με την Ε.Ε. ή 

 έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του 

κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει 

συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση 

ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των 

ανωτέρω χωρών 
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8. Υποβολή Προσφορών 
Οι προσφορές σας να σταλούν σε μία από τις κάτωθι διευθύνσεις τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες 08.30 – 13.30, μέσα σε διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από την επομένη της 

ημερομηνίας ανάρτησης της πρόσκλησης στο διαδίκτυο. Προσφορά που υποβλήθηκε 

μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα παραλαμβάνεται από την αρμόδια 

υπάλληλο, θα πρωτοκολλείται και θα προωθείται στην Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του διαγωνισμού αλλά θα απορρίπτεται από αυτήν ως εκπρόθεσμη. Η 

προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα, 

σε  σφραγισμένο φάκελο με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις: 

Α) Στοιχεία Αποστολέα (υποψηφίου Αναδόχου) 

Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική 

Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός Φαξ ή/και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 

Β) Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού 

Διεύθυνση Α΄ Διεύθυνση Β΄ 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ 

Χρήστου Λαδά 6, 7ος Όροφος 

ΤΚ 105 61 Αθήνα 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ 

Κτήριο ΤΥΠΑ, 2ος Όροφος 

Πανεπιστημιούπολη 

ΤΚ 15784, Ζωγράφου 

Υπόψη: κ.Πανούτσου Ανδρέα  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Διακήρυξη αρ. πρωτ. 07754/2015 

Ημερομηνία Διενέργειας:26/02/2015 

«Μίσθωση επαγγελματικού χώρου γραφείων για  τις ανάγκες της Πράξης «Παρεμβατικό 

πρόγραμμα μη φαρμακευτικής αντιμετώπισης της υπέρτασης με μεθόδους διαχείρισης 

του στρες για αλλαγή του τρόπου ζωής και υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών, σε 

υπερτασικά άτομα στην κοινότητα»  η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγιστεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία και το 

Πρωτόκολλο 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 

Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται 

πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
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9. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιέχει τα παρακάτω ως εξής: 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ:  

 Ονοματεπώνυμο-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο 

 Επάγγελμα 

 Διεύθυνση Κατοικίας 

 ΑΦΜ 

 Στοιχεία Αστυνομικής Ταυτότητας 

 

    ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: 

 Καταστατικό σύστασης και αντίστοιχα ΦΕΚ τροποποίησης 

 Έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης και τελευταίο αντίστοιχο ΦΕΚ  

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Παράρτημα Δ-Υπόδειγμα 2), του κατά 

περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου του υποβάλλοντος την προσφορά στην οποία να 

δηλώνει ότι: 

i. Δεν τελεί υπό πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης 

σε πτώχευση. 

ii. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς 

κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του 

υποχρεώσεις. 

iii. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του 

δημόσιου τομέα. 

iv. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή 

υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

v. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών, εφόσον ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, από τα οποία θα 

προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 εάν το κτίριο έχει υποστεί βλάβες σεισμού ή 

πυρκαγιάς. Σε καταφατική περίπτωση θα πρέπει η δήλωση να συνοδεύεται από σχετική 

άδεια του Γραφείου Αποκατάστασης σεισμοπλήκτων (Γ.Α.Σ ή Τ.Α.Σ ή Υ.Α.Σ) για την 

εκτέλεση των εργασιών επισκευής βλαβών. 

3. Πιστοποιητικό Ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου. Στην περίπτωση που δε διαθέτει 

να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα το προσκομίσει στην Υπηρεσία κατά την 

παραλαβή του ακινήτου. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι τα δομικά υλικά κατασκευής του κτηρίου δε 

διαθέτουν επιβλαβή στοιχεία για την δημόσια υγεία, όπως αμίαντο κλπ. 

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της προκήρυξης, η οποία και του 

χορηγήθηκε, και τους οποίους (όρους) αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 

6. Προσφορά συνοδευόμενη από Πίνακα Συμμόρφωσης και από τον ακόλουθο πίνακα 

της Οικονομικής Προσφοράς σε σφραγισμένο φάκελο, αμφότερα συμπληρωμένα και 

υπογεγραμμένα από τον Προσφέροντα: 
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Περιγραφή υπηρεσίας 

 

Τετραγωνικά μέτρα του προς 

μίσθωση χώρου (μη 

συμπεριλαμβανομένου του 

κλιμακοστασίου, του 

λεβητοστασίου και των 

μπαλκονιών) 

(Α) 

Τιμή ανά 

τετραγωνικό 

μέτρο 

(Β) 

Συνολικό 

Μηνιαίο 

Μίσθωμα 
(Α)*(Β) 

Μίσθωση επαγγελματικού χώρου 

γραφείων για  τις ανάγκες της Πράξης 

«Παρεμβατικό πρόγραμμα μη 

φαρμακευτικής αντιμετώπισης της 

υπέρτασης με μεθόδους διαχείρισης του 

στρες για αλλαγή του τρόπου ζωής και 

υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών, σε 

υπερτασικά άτομα στην κοινότητα.»  η 

οποία συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

   

 

 

10. Ισχύς Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για 45 ημέρες από 

την ημερομηνία διεξαγωγής της μειοδοσίας. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο 

ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη δύο (2) μηνών. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και 

μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το 

αποδεχτεί. 

Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ή ακόμη ο υποψήφιος 

δεν αποδεχτεί παράταση της προσφοράς, ο υποψήφιος Ανάδοχος αποκλείεται από την 

περαιτέρω διαδικασία ολοκλήρωσης του διαγωνισμού.  

 

11. Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 

Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι 

τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής 

τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι 

υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για 

την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες 

υποχρεούνται να τα παρέχουν. 
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12. Διενέργεια Διαγωνισμού - Κατακύρωση 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015, στον Ειδικό 

Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, Κτήριο ΤΥΠΑ, 2ος Όροφος, Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ 15784, Ζωγράφου,  από 

τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία ορίζεται από την Αναθέτουσα 

Αρχή κατόπιν δημόσιας κλήρωσης. Η Επιτροπή αφού παραλάβει τις υποβληθείσες 

προσφορές θα προχωρήσει στην καταχώριση αυτών. Ανοίγει τους φακέλους, μονογράφει 

τα δικαιολογητικά και προτείνει στο αρμόδιο συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 

τον αποκλεισμό των προσφορών υποψηφίων που δεν πληρούν τους όρους της 

προκήρυξης αφού τις ελέγξει και αξιολογήσει αν είναι πλήρεις και σύμφωνες με τους 

όρους της διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά και το τεχνικό μέρος της προσφοράς δεν 

λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των προσφορών. Τα στοιχεία αυτά 

χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τους όρους 

που θέτει η παρούσα προκήρυξη. Για όλα αυτά η Επιτροπή κρατάει πρακτικά. Κατόπιν η 

επιτροπή ορίζει την ημέρα και την ώρα που θα γίνει η επιτόπια επίσκεψη για εξέταση του 

χώρου. 

Η Επιτροπή, αφού πραγματοποιήσει την επιτόπια επίσκεψη στα προσφερόμενα προς 

μίσθωση ακίνητα, συντάσσει έκθεση περί καταλληλότητας ή μη αυτών, (λαμβάνοντας 

υπόψη τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης, η οποία κοινοποιείται εγγράφως με 

απόδειξη σε όλους όσους υπέβαλαν προσφορά στο διαγωνισμό, αναρτάται στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου) και 

αποστέλλει στο Αρμόδιο Όργανο τα Πρακτικά της Επιτροπής καθώς και την έκθεση 

καταλληλότητας.  

Εφόσον το κρίνει αναγκαίο, η Επιτροπή μπορεί να αναθέσει σε Υγειονομικό όργανο του 

Πανεπιστημίου ή του Δημοσίου ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ., κατά τη διάταξη του άρθρου 30, παρ. 

1. εδ. β. του Π.Δ. 715/79, την εξέταση από υγειονομικής απόψεως, των προς μίσθωση 

επιλεγέντων ακινήτων. 

Εάν από την έκθεση καταλληλότητας της Επιτροπής κριθεί κατάλληλο ένα και μόνο από 

τα προσφερθέντα προς μίσθωση ακίνητα, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται και τα πρακτικά 

της Επιτροπής υποβάλλονται προς έγκριση στο Αρμόδιο Όργανο του Ιδρύματος, το 

οποίο κατά την κρίση του μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση του αποτελέσματος ή 

την επανάληψη του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση ύπαρξης ίσων προσφορών η επιλογή του ακινήτου προς μίσθωση γίνεται 

κατά την κρίση της Επιτροπής. 

Για την επιλογή του καταλληλότερου ακινήτου, η Επιτροπή και το Αρμόδιο όργανο του 

Ιδρύματος, δεν δεσμεύονται από το τυχόν μικρότερο προσφερόμενο μίσθωμα και 

δύνανται μετά από αιτιολογημένη απόφασή τους, να προτιμήσουν οποιοδήποτε από τα 

προσφερόμενα προς μίσθωση ακίνητα λαμβάνοντας υπόψη την λειτουργικότητα και την 

συνολικότερη εικόνα και θέση του προσφερόμενου ακινήτου. 
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Κατά της νομιμότητα της διακήρυξης, της συμμετοχής μειοδότη, ή της νομιμότητας 

διεξαγωγής της μειοδοσίας, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής η 

οποία και αποφαίνεται οριστικά επ’ αυτών. Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται μόνο 

από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία της μειοδοσίας, εγγράφως, είτε κατά τη διάρκεια 

διενέργειας του διαγωνισμού είτε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη λήξη της 

διενέργειάς του. 

Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού της παρεχόμενης υπηρεσίας στον ανάδοχο 

γνωστοποιείται σε αυτόν και στους λοιπούς συμμετέχοντες. Η ανακοίνωση της 

κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή και με e-mail 

στους λοιπούς συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.  

Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα πέντε (15) 

ημερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης, κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

13. Ματαίωση Διαγωνισμού 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης, να αποφασίσει τη τελική ματαίωση του διαγωνισμού που 

διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη. 

Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο 

αυτού, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης 

για οποιονδήποτε λόγο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό 

σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 

 για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα 

της διαδικασίας, 

 εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 

 εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι 

έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού 

ανταγωνισμού, 

 εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση μίσθωση 

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν 

δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 

 

14. Απόρριψη Προσφορών 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας 

Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης. 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή 

περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

 Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 

 Χρόνος μίσθωσης μεγαλύτερος ή μικρότερος από τον προβλεπόμενο. 

 Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν 

προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

 Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης. 

 Προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο της ζητούμενης μίσθωσης 
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 Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Συμμόρφωσης και 

των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς. 

 Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 

μηνιαίας Μίσθωσης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το 

στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία 

προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

 

15. Εναλλακτικές Προσφορές 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο 

υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται 

σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της 

απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

 

16. Κατάρτιση Σύμβασης – Γενικού Όροι Σύμβασης 

1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση. 

2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές 

τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται 

από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το 

περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των 

παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. 

4. Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της έως και την 

31
η 

Μαΐου 2015. 

5. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων 

μερών και με τις νόμιμες κάθε φορά προϋποθέσεις 

 

17. Χρόνος Μίσθωσης και παράδοσης ακινήτου 
Η έναρξη της μίσθωσης θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή σύμβασης μισθώσεως από 

τα συμβαλλόμενα μέρη και η λήξη της ορίζεται τον Μάϊο 2015. 

Σε περίπτωση που δεν παραδοθεί το ακίνητο με την υπογραφή της σύμβασης, ο 

εκμισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε 

αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του 

λόγου αυτού. 

 

18. Παραλαβή Ακινήτου 
Η παραλαβή του ακινήτου θα πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης, να παραδώσει το ακίνητο 

στην Αναθέτουσα Αρχή έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο, σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας Διακήρυξης και όσων ορίζονται στη σύμβαση μίσθωσης που θα υπογραφεί. Η 

παραλαβή του μισθίου από το Πανεπιστήμιο, δεν απαλλάσσει τον εκμισθωτή από την 
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ευθύνη για ελλείψεις ή για κάθε φύσεως ελαττώματα του μισθίου κατά τις περί 

μισθώσεως πράγματος διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόμενα, η Αναθέτουσα 

Αρχή κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής, συντάσσει Πρωτόκολλο 

Απόρριψης τεκμηριώνοντας την απόφασή της και την κοινοποιεί στον Ανάδοχο. Η 

Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε 

θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού. 

 

19. Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή του προμηθευτή θα ακολουθήσει τη χρηματορροή από τον Φορέα 

Χρηματοδότησης και θα προκαταβάλλεται από τον Μισθωτή  το πρώτο δεκαήμερο κάθε 

μισθωτικού μήνα με ισόποση επιταγή έκδοσης του σε διαταγή του «Εκμισθωτή», την 

οποία αυτός θα παραλαμβάνει από τα γραφεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας του Πανεπιστημίου εκδίδοντας την αντίστοιχη απόδειξη είσπραξης 

μισθώματος, η οποία αποτελεί το μόνο αποδεικτικό καταβολής του μισθώματος, 

αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου. 

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) με την προσκόμιση των φορολογικών 

στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 

προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων. Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική 

εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο 

τον βαρύνει. 

 

20. Ανωτέρα Βία 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, 

ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να 

προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

21. Λοιπές Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να 

αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της 

Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται κατά την απόλυτη κρίση της, σε 

όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά 

συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος 

δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή 

συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα 

εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, τέτοιου είδους εκχώρηση 
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δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης γνωστοποίησης 

προς την Αναθέτουσα Αρχή και λήψης σχετικής έγκρισης, που παρέχεται μόνον 

εγγράφως. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα εγκρίνει την εκχώρηση σε περίπτωση που 

δεν προκύπτει με σαφήνεια  και ακρίβεια το ύψος του εκχωρούμενο τιμήματος προς 

την Τράπεζα. 

 Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της 

Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την 

Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε 

θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε 

αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης. 

 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν 

την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη 

Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί 

κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε 

καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως 

λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή 

των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, 

εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την 

ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

 Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση 

εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις 

βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση 

να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της 

Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της 

Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, 

μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον 

Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 

Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο 

πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση για την καταβολή τυχόν 

μεσιτικών δικαιωμάτων.  

 Ο εκμισθωτής βαρύνεται με το τέλος ακίνητης περιουσίας καθώς και κάθε άλλου 

τέλους επί του ακινήτου το οποίο εισπράττεται αυτοτελώς είτε μέσω του 

λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. 

 Ρητά συνομολογείται ότι η Αναθέτουσα Αρχή, ως Μισθωτής, δύναται να προβεί, 

κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης του 

εκμισθωτή, σε μονομερή λύση της μίσθωσης, μετά από έγγραφη ειδοποίηση προς 

ΑΔΑ: Β56Ξ46ΨΖ2Ν-Ψ7Ι



   
  

 

 

 

 

12 
 

 

τον Εκμισθωτή εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την καθοριζόμενη 

ημερομηνία λύσης της μίσθωσης, οπότε παύει και κάθε υποχρέωση του Μισθωτή για 

καταβολή του μισθώματος. 

 Σε περίπτωση κατά την οποία το μίσθιο, διαρκούσης της μίσθωσης, περιέλθει καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο στην κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση κλπ άλλου προσώπου, η 

μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, 

επικαρπωτή, χρήστη κλπ τούτου θεωρούμενου εφεξής ως εκμισθωτή. Ο ΕΛΚΕ/ 

ΕΚΠΑ υποχρεούται να καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα προς τον νέο 

εκμισθωτή, μόνο μετά τη νόμιμη κοινοποίηση προς αυτόν του οικείου τίτλου 

δυνάμει του οποίου έχει καταστεί αυτός κύριος, νομέας, επικαρπωτής, χρήστης κλπ, 

νόμιμα μεταγραμμένου εάν –κατά νόμο- χρήζει μεταγραφής. 

 Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης το μηνιαίο μίσθωμα θα παραμένει σταθερό. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά τυχόν φθορές από συνήθη χρήση, κακή 

κατασκευή του κτηρίου, τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία προβαίνοντας με δαπάνες 

του στις αναγκαίες επισκευές, σε εύλογη προθεσμία. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή 

άρνησης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προβεί σε μονομερή λύση της σύμβασης ή 

σε μίσθωση άλλου ακινήτου σε βάρος του αρχικού αναδόχου. 

 

21. Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 

διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος 

της Σύμβασης που θα υπογραφεί. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα 

τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το 

Κοινοτικό δίκαιο. 
 

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα 

Μίχου Μαρία όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 10:00-14:00 και στο τηλέφωνο 

210-6534507. 

 

 Ο  Αναπληρωτής Πρύτανης Οικονομικών Υποθέσεων  του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

 

 

Καθηγητής Νικόλαος Μυλωνάς 
 

Συνημμένα :    

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : Κτηριολογικές Προδιαγραφές 

Πίνακας Συμμόρφωσης 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Υπόδειγμα Σύμβασης 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: Υπόδειγμα Υπ. Δήλωσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Ο προς μίσθωση επαγγελματικός χώρος γραφείων θα πρέπει: 

1. Να είναι ετοιμοπαράδοτος και σε ότι αφορά τις Ηλεκτρομηχανολογικές 

Εγκαταστάσεις να είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς του Κράτους. 

2. Να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και να πληρούνται όλες οι συνθήκες υγιεινής 

και ασφάλειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

3. Να βρίσκεται στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού και συγκεκριμένα στην περιοχή του 

Παπάγου. 

4. Η επιφάνεια του προς μίσθωση χώρου να είναι κοντά στα 150 τμ. Στην επιφάνεια 

αυτή δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο χώρος του κλιμακοστασίου, του λεβητοστασίου 

και των μπαλκονιών. 

5. Να διαθέτει συνθήκες Πυροσβεστικής κάλυψης. 

6. Να μη βρίσκεται σε χώρο και περιοχή που αποτελεί εστία πυρκαγιάς, επικίνδυνης 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, εκρήξεων και λοιπών μολύνσεων. 

7. Τα δομικά υλικά κατασκευής του κτηρίου να μην περιέχουν επιβλαβή για την 

δημόσια υγεία στοιχεία, όπως αμίαντο κτλ. 

8. Να είναι άμεσα διαθέσιμος προς μίσθωση. 

9. Να διαθέτει αυτόνομο δίκτυο θέρμανσης. 

10. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) διαχωρισμένους αυτόνομους χώρους. 

11. Να διαθέτει μία τουαλέτα. 

12. Να διαθέτει εξωτερική αυλή, με ιδιόχρηση κήπου. 

13. Να διαθέτει έναν μεγάλο ενιαίο χώρο (> 50 τμ) 

14. Να είναι εύκολη η πρόσβαση με τα ΜΜΜ. 

15. Να βρίσκεται σε ήσυχη περιοχή του Παπάγου. 

16. Να είναι ισόγειο. 

17. Να βρίσκεται σε απόσταση < του 1χλμ από στάση του μετρό. 

18. Να διαθέτει ηλεκτρικά παράθυρα για λόγους ασφαλείας. 

 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης των 

προδιαγραφών του διαγωνισμού. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Α/Α Περιγραφή/ Προδιαγραφή Απαίτηση 
Απάντηση 

Αναδόχου 
Τεκμηρίωση 

1 

Ο προς μίσθωση χώρος είναι 

ετοιμοπαράδοτος και σε ότι αφορά τις 

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις 

είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς του 

Κράτους 

ΝΑΙ   

2 

Βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και 

πληρούνται όλες οι συνθήκες υγιεινής 

και ασφάλειας, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

ΝΑΙ   

3 

Να βρίσκεται στον Δήμο Παπάγου-

Χολαργού και συγκεκριμένα στην 

περιοχή του Παπάγου 

ΝΑΙ   

4 

Η επιφάνεια του προς μίσθωση χώρου να 

είναι κοντά στα 150 τμ. Στην επιφάνεια 

αυτή δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο χώρος 

του κλιμακοστασίου, του λεβητοστασίου 

και των μπαλκονιών. 

 

ΝΑΙ   

5 
Διαθέτει συνθήκες Πυροσβεστικής 

κάλυψης. 
ΝΑΙ   

6 

Το κτίριο δεν βρίσκεται σε χώρο και 

περιοχή που αποτελεί εστία πυρκαγιάς, 

επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας, εκρήξεων και λοιπών 

μολύνσεων. 

ΝΑΙ   

7 

Τα δομικά υλικά κατασκευής του 

κτηρίου δεν περιέχουν επιβλαβή για την 

δημόσια υγεία στοιχεία, όπως αμίαντο 

κτλ . 

ΝΑΙ   

8 
Οι προσφερόμενοι χώροι είναι άμεσα 

διαθέσιμοι προς μίσθωση. 
ΝΑΙ   

9 Να διαθέτει αυτόνομο δίκτυο θέρμανσης. ΝΑΙ   

10 
Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) 

διαχωρισμένους αυτόνομους χώρους 
ΝΑΙ   

11 Να διαθέτει μία τουαλέτα. ΝΑΙ   

12 
Να διαθέτει εξωτερική αυλή, με 

ιδιόχρηση κήπου 
ΝΑΙ   

13 
Να διαθέτει έναν μεγάλο ενιαίο χώρο (> 

50 τμ) 
ΝΑΙ   

14 
Να είναι εύκολη η πρόσβαση με τα 

ΜΜΜ 
ΝΑΙ   

15 Να βρίσκεται σε ήσυχη περιοχή του ΝΑΙ   
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Παπάγου 

16 Να είναι ισόγειο ΝΑΙ   

17 
Να βρίσκεται σε απόσταση < του 1χλμ 

από στάση του μετρό 
ΝΑΙ   

18 
Να διαθέτει ηλεκτρικά παράθυρα για 

λόγους ασφαλείας 
ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
Στην Αθήνα σήμερα ………………… οι παρακάτω συμβαλλόμενοι αφενός 

…………………………………..………... του ………………………, κάτοικος 

………….., οδός ……………………, ΑΦΜ ……………….., ΔΟΥ ……………., που 

θα καλείται στο εξής χάριν συντομίας «Εκμισθωτής», και αφετέρου το ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 

Έρευνας που εδρεύει στην οδό Χρ. Λαδά 6, 105 61 Αθήνα (ΑΦΜ 090145420, Δ.Ο.Υ. Δ’ 

Αθηνών) όπως νομίμως εκπροσωπείται, και θα καλείται στο εξής χάριν συντομίας 

“Μισθωτής”, και εκ τρίτου συμβαλλόμενου του κ. Γεώργιου Χρούσου Καθηγητή της 

Ιατρικής Σχολής, επιστημονικώς υπεύθυνου του έργου «Παρεμβατικό πρόγραμμα μη 

φαρμακευτικής αντιμετώπισης της υπέρτασης με μεθόδους διαχείρισης του στρες για 

αλλαγή του τρόπου ζωής και υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών, σε υπερτασικά άτομα 

στην κοινότητα.», συμφώνησαν, συναποδέχτηκαν και συναποφάσισαν τα ακόλουθα: 

1.ΜΙΣΘΙΟ-ΧΡΗΣΗ. Ο «Εκμισθωτής» έχει στην αποκλειστική του κυριότητα το κάτωθι 

περιγραφόμενο ακίνητο ............................................................. που βρίσκεται στην. 

………………….., οδός ……………….., εμβαδού ….. τμ και αποτελείται από τούς εξής 

χώρους, ……………………………………………………………………………. 

Το ως άνω μίσθιο ο «Εκμισθωτής» εκμισθώνει στον «Μισθωτή», προκειμένου να 

χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου  προγράμματος «Παρεμβατικό 

πρόγραμμα μη φαρμακευτικής αντιμετώπισης της υπέρτασης με μεθόδους διαχείρισης 

του στρες για αλλαγή του τρόπου ζωής και υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών, σε 

υπερτασικά άτομα στην κοινότητα.» 

Απαγορεύεται απόλυτα οποιαδήποτε μετατροπή της χρήσης του μισθίου καθώς και η 

ολική ή μερική υπομίσθωσή του ή η με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης 

τού μισθίου σε τρίτους χωρίς την έγγραφη συναίνεση του «Εκμισθωτή».  

Η παρούσα συνάπτεται κατόπιν του υπ. αριθμ. ……πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 

2. ΜΙΣΘΩΜΑ. Το μηνιαίο καταβαλλόμενο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των 

………………………..… Ευρώ [………..…] και θα είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια 

της παρούσας μίσθωσης. 

Το μίσθωμα συμφωνείται να προκαταβάλλεται από τον «Μισθωτή», το πρώτο 

δεκαήμερο κάθε μισθωτικού μήνα με ισόποση επιταγή έκδοσης του «Μισθωτή»  σε 

διαταγή του «Εκμισθωτή», την οποία αυτός θα παραλαμβάνει από τα γραφεία του 

Ειδικού Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), που εδρεύει στην Χρήστου Λαδά 

6, 7ος Όροφος - Αθήνα, εκδίδοντας την αντίστοιχη απόδειξη είσπραξης μισθώματος, η 

οποία αποτελεί το μόνο αποδεικτικό καταβολής του μισθώματος, αποκλειομένου κάθε 

άλλου αποδεικτικού μέσου. 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ. 

α.- Η παρούσα μίσθωση, λόγω των ειδικών συνθηκών σύναψής της για την κάλυψη 

λειτουργικών αναγκών στο πλαίσιο συγκεκριμένου συγχρηματοδοτούμενου  

προγράμματος που διαχειρίζεται ο «Μισθωτής» θα ισχύει για το χρονικό διάστημα από 
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την υπογραφή της έως και 31/05/2015. Σε περίπτωση παράτασης του έργου δύναται να 

παραταθεί αντίστοιχα η σύμβαση πέραν του διμήνου που προβλέπει του άρθρου 34 παρ.5 

του πδ. 715/1979. 

β.- Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί η χρηματοδότηση του εν λόγω 

ερευνητικού προγράμματος από το φορέα χρηματοδότησης, θα λύεται αυτοδικαίως και 

αζημίως και η παρούσα μίσθωση, με μόνη τη γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στον 

«Εκμισθωτή». 

4.ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΙΣΘΙΟΥ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ. Ο «Μισθωτής» παρέλαβε το μίσθιο, αφού το 

εξέτασε και το βρήκε σε κατάσταση ………….. και απόλυτα κατάλληλο για τη χρήση 

πού μισθώθηκε. 

5.ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Ο «Μισθωτής» δικαιούται να προβαίνει σε 

οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του μισθίου, μη μόνιμου 

χαρακτήρα, τις οποίες θα μπορεί να αναλάβει ή να επαναφέρει στην προηγούμενη 

κατάσταση μετά την αποχώρησή της από το μίσθιο. 

6.ΚΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ. Ο «Μισθωτής» και τα πρόσωπα που κατά τη διακριτική 

της ευχέρεια θα χρησιμοποιήσουν το μίσθιο, υποχρεούνται να κάνουν καλή χρήση τού 

μισθίου, ευθυνόμενοι για κάθε ζημία, βλάβη ή φθορά που οφείλεται σε υπαιτιότητά τους, 

πλην αυτών που προκαλούνται από τη συνήθη χρήση του μισθίου. 

7.ΤΕΛΗ-ΦΟΡΟΙ. Ο «Μισθωτής» υποχρεούται στην καταβολή του τέλους χαρτοσήμου 

3,6% επί τού μηνιαίου μισθώματος. Ο «Εκμισθωτής» βαρύνεται με το τέλος ακίνητης 

περιουσίας καθώς και κάθε άλλου τέλους επί του ακινήτου το οποίο εισπράττεται 

αυτοτελώς είτε μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. 

8. Ρητά συμφωνείται ότι καταγγελία της με το παρόν συναπτόμενης μίσθωσης θα μπορεί 

να αποδεικνύεται μόνο εγγράφως. 

Συμφωνείται ακόμη, ότι σε οποιαδήποτε άλλη πλην της ως άνω υπό 3β αναφερόμενης 

περίπτωσης, ο «Μισθωτής» θελήσει να αποχωρήσει από το μίσθιο κατά τη διάρκεια της 

παρούσας μίσθωσης για οποιονδήποτε λόγο, θα μπορεί να το κάνει εφόσον ενημερώσει 

εγγράφως για την πρόθεσή του αυτή τον «Εκμισθωτή» τουλάχιστον δύο (2) μήνες 

νωρίτερα. Αν ο «Μισθωτής» δεν τηρήσει την ως άνω προθεσμία γνωστοποίησης, θα 

υποχρεούται να αποζημιώσει τον «Εκμισθωτή» καταβάλλοντας τα μηνιαία μισθώματα 

του ίδιου χρονικού διαστήματος. 

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ. Ρητά συμφωνείται ότι κάθε τυχόν 

τροποποίηση των όρων τού συμφωνητικού αυτού θα αποδεικνύονται αποκλειστικά και 

μόνον εγγράφως αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου. Η τυχόν μη 

έγκαιρη ενάσκηση από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων οποιουδήποτε δικαιώματός 

τους δε σημαίνει σε καμία περίπτωση παραίτηση από αυτό. 

Αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος συμφωνητικού αποτελεί η υπ΄ αριθμ. ………….2015 

προκήρυξη, , το υπ’ αριθ. …………πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης και το 

υπ’αριθμ. ………..πρακτικό κατακύρωσης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της 

Επιτροπής Ερευνών. 

 

Το παρόν μισθωτήριο διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό από τους συμβαλλομένους, 

υπογράφθηκε από αυτούς και ο καθένας έλαβε από ένα τουλάχιστον όμοιο αντίτυπο, ένα 
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δε αντίτυπο θα κατατεθεί από την εκμισθώτρια στην αρμόδια ΔΟΥ μέσα σε προθεσμία 

30 ημερών από της υπογραφής του, αντίγραφο του οποίου θα κατατεθεί στα Γραφεία 

Ειδικού Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΗ 

 
 

   

  
 

 

  

 

 

Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

 

 

 

  

Καθηγητής Γ. Χρούσος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

1.Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

• Δεν τελώ υπό πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

• Είμαι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και 

επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές μου υποχρεώσεις. 

• Δεν έχω κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

• Δεν έχω τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του 

δημόσιου τομέα. 

• Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών, 

εφόσον ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρονται στην 

παρούσα υπεύθυνη δήλωση. 

 
Ημερομηνία:      ……….2012 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  
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