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Αρ.Πρωτ. 4302/16-11-2022 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ/ΩΝ  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Το Ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ» 
έχοντας υπόψη την από 22/6.7.2022 απόφαση της  Εκτελεστικής Επιτροπής, με την 
οποία αποφασίστηκε η διενέργεια πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση 
των παρακάτω περιγραφόμενων αγροτεμαχίων που ανήκουν στην πλήρη κυριότητα, 
νομή και κατοχή του,   

Προκηρύσσει 

Πρόχειρο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
εκμίσθωση 2 (δύο) αγροτεμαχίων, στις περιοχές:  

1. Θέση «Κουζουνός»                      Έκτασης:   6,30 στρέμματα 

2. Θέση «Κουζουνός»                      Έκτασης:   6,18 στρέμματα 

ΆΡΘΡΟ 1 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ – ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 

1.1. Το μίσθιο με α/α 1 βρίσκεται στη  θέση «Κουζουνός», έχει επιφάνεια  6,30 
στρεμμάτων  και συνορεύει προς Βορρά με την έκταση του αγροτεμαχίου 2 και με έκταση 
ιδιοκτησίας της ΑΚΣΣ, προς Ανατολάς, Νότο και Δυσμάς με ευρύτερη έκταση ιδιοκτησίας 
της ΑΚΣΣ (βλ. συν. σχεδιάγραμμα-με κόκκινο χρώμα). 
1.2. Το μίσθιο με α/α 2 βρίσκεται στη θέση «Κουζουνός», έχει επιφάνεια   6,18 
στρεμμάτων και συνορεύει προς προς Νότο με την έκταση του αγροτεμαχίου 1 και με 
έκταση ιδιοκτησίας ΑΚΣΣ και προς Βορρά, Ανατολάς και Νότο  με ευρύτερη έκταση  
ιδιοκτησίας ΑΚΣΣ  (βλ. συν. σχεδιάγραμμα-με μπλέ χρώμα). 
1.3. Τα μίσθια θα χρησιμοποιηθούν για αποθήκευση εξοπλισμού, καλλιέργεια, βοσκή της 
χορτονομής, συλλογή των καρπών των δέντρων, μελισσοκομείο, εκτροφή ζώων ή 
καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών. Δεν επιτρέπεται η ανέγερση στα αγροτεμάχια 
οποιουδήποτε κτίσματος από τον μισθωτή. 
1.4. Δεν επιτρέπεται υπεκμίσθωση ή παραχώρηση, μέρους ή όλου, με ή άνευ 
ανταλλάγματος, του μισθίου.  
1.5. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, είναι υπεύθυνος 
για κάθε βλάβη ή φθορά του, δεν μπορεί να επιφέρει ουσιώδεις αλλοιώσεις χωρίς τη 
σύμφωνη γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΚΣΣ, ούτε μεταρρυθμίσεις που θα 
μεταβάλλουν την αρχική σύσταση των αγροτεμαχίων, ούτε να τα χρησιμοποιήσει για 
άλλον από τον συμφωνηθέντα σκοπό. 
1.6. Ο μισθωτής οφείλει να μεριμνά για την διατήρηση της κατοχής του μισθίου και των 
υπέρ αυτού δουλειών και να αποκρούει κάθε καταπάτησή του, έχοντας όλες τις αγωγές 
του εκμισθωτή, υποχρεούμενος να ειδοποιεί αμέσως και εγγράφως το Ίδρυμα για κάθε 
παράνομη ενέργεια τρίτου επί του μισθίου. Οφείλει επίσης να αντικαθιστά τα δέντρα που 
τυχόν ξεραθούν, με την φύτευση άλλων ομοίων και να φροντίζει για την διατήρηση των 
ορίων των αγροτεμαχίων. 
1.7. Το Ίδρυμα δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην 
οποία βρίσκονται σήμερα τα προς μίσθωση αγροτεμάχια, ούτε υποχρεούται στην 
επιστροφή ή τη μείωση του μισθώματος ή τη λύση της μίσθωσης. 
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1.7. Ο μισθωτής δεν δικαιούται σε μείωση του μισθώματος από της κατακυρώσεως της 
μισθώσεως και εφεξής, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. 
1.8. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του μισθώματος, αν δεν κάνει 
χρήση του μισθίου, ούτε έχει το δικαίωμα να μειώσει το μίσθωμα για βλάβη από θεομηνία 
ή άλλο τυχαίο γεγονός, που προέκυψε μετά την κατακύρωση. 
1.9. Ο μισθωτής υποχρεούται, μόλις λήξει η μίσθωση, να παραδώσει στο Ίδρυμα το 
μίσθιο και  τη χρήση του αυτού ελεύθερη, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση του 
Ιδρύματος από οποιαδήποτε αιτία και ιδιαίτερα για τη ζημία του από τη μη έγκαιρη 
παράδοση του μισθίου. 
1.10. Η μίσθωση θα διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, και από τους όρους 
του ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως που θα καταρτισθεί μεταξύ του Ιδρύματος και 
του τελικού πλειοδότη - μισθωτή. 
1.11. Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό έχει λάβει υπόψη του πλήρως και επακριβώς 
τόσο τα χαρακτηριστικά των αγροτεμαχίων, όσο και τα όσα προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις που διέπουν αυτά, δεσμευόμενος με τη συμμετοχή του, η δε 
υποβολή προσφοράς, συνιστά συγχρόνως τεκμήριο γνώσης του νομικού καθεστώτος 
από το οποίο διέπονται τα ακίνητα. 
 

Άρθρο 2 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

2.1. Η εκμίσθωση των ως άνω αγροτεμαχίων θα ισχύει για χρονικό διάστημα 4 
(τεσσάρων) ετών, με έναρξη την ημερομηνία παράδοσής των από εξουσιοδοτημένο 
υπάλληλο του Ιδρύματος. Για την παράδοση του κάθε ακινήτου θα συνταχθεί το σχετικό 
Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής, το οποίο θα υπογραφεί και από τα δύο μέρη. Η 
ημερομηνία παράδοσης - παραλαβής του ακινήτου θα τεθεί στη σχετική σύμβαση 
μίσθωσης και θα αποτελεί την έναρξή της. 
2.2. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης για μέχρι 1 (ένα) επιπλέον έτος, άνευ 
διαγωνισμού, μετά από αίτημα του μισθωτή, και σύμφωνη απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του Ιδρύματος, μετά από εισήγηση της Διευθύντριας , εφόσον αυτός κριθεί 
συνεπής και οι υπηρεσίες του ως αρμόζουσες για το κύρος του Ιδρύματος, με μίσθωμα 
το οποίο είτε θα επανακαθορίζεται μετά από εκτίμηση της τότε ισχύουσας μισθωτικής 
αξίας, είτε θα αποτελεί συνέχεια του τότε ισχύοντος καταβαλλόμενου μισθώματος. Το 
αίτημα παράτασης της μίσθωσης υποβάλλεται εγγράφως εντός έξι (6) μηνών προ της 
λήξεως της αρχικής σύμβασης μίσθωσης. Να σημειωθεί ότι σε καμία περίπτωση, το 
καταβαλλόμενο ετήσιο μίσθωμα δε θα είναι χαμηλότερο από το ήδη καταβαλλόμενο, 
ακόμα και αν η μισθωτική αξία που θα προκύψει μετά από εκτίμηση, είναι χαμηλότερη 
από το μίσθωμα που κατέβαλε ο μισθωτής κατά το χρόνο της λήξεως της αρχικής 
σύμβασης μίσθωσης. 
 

Άρθρο 3 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 

3.1. Το συμφωνηθέν μίσθωμα θα προκαταβάλλεται σε ετήσια βάση, στην αρχή κάθε 
μισθωτικού έτους (έως και την 15η ημέρα έναρξης εκάστου μισθωτικού έτους), με 
κατάθεση στο λογαριασμό που τηρεί το Ίδρυμα στην Τράπεζα Πειραιώς (ΙΒΑΝ: GR06 

0172 1400 0051 4003 1936 963). 
3.2. Από το δεύτερο έτος της μίσθωσης, το μίσθωμα θα αυξάνεται κατά το ποσοστό του 
επίσημου τιμαρίθμου του έτους που προηγείται πλέον 2%, δηλαδή τιμάριθμος + 2 
μονάδες με βάση το αμέσως προηγούμενο καταβαλλόμενο μίσθωμα, σε κάθε 
περίπτωση πάντως, η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη αύξηση του μισθώματος δεν θα 
είναι μικρότερη του 5%. 



 

3 

 

Η ανωτέρω ετήσια προσαύξηση του μισθώματος υπολογίζεται με βάση το 
καταβαλλόμενο μίσθωμα του προηγούμενου μισθωτικού χρόνου και όχι του αρχικού 
πρώτου χρόνου. 

Η ετήσια αυτή αναπροσαρμογή επί του εκάστοτε καταβαλλομένου μισθώματος ισχύει 
ακόμα και μετά τη συμβατική λήξη της μίσθωσης, μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη 
της. 

3.3. Ο τελικός πλειοδότης μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή ολόκληρου του 
αναλογούντος στο μίσθωμα τέλος χαρτοσήμου (3,6%), το οποίο θα καταβάλλεται μαζί 
με το μίσθωμα. 
 

Άρθρο 4 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ελάχιστο όριο προσφοράς, με το οποίο θα ξεκινήσει ο πλειοδοτικός διαγωνισμός για την 
εκμίσθωση των ως άνω υπό (1) περιγραφόμενων αγροτεμαχίων είναι 

1. Θέση «Κουζουνός», 6,30 στρέμματα, € 10.000 (δέκα χιλιάδες ευρώ) 

2. Θέση «Κουζουνός», 6,18 στρέμματα, € 10.000 (δέκα χιλιάδες ευρώ) 

ανά έτος (ανά αγροτεμάχιο). 

Άρθρο 5 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

5.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλα τα εν την ημεδαπή ή αλλοδαπή 
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, καθώς επίσης και ενώσεις ή κοινοπραξίες Φυσικών ή 
Νομικών προσώπων, εξαιρουμένων όσων παρέχουν υπηρεσίες μεσιτείας ακινήτων. 
5.2. Αποκλείεται από τη διαγωνιστική διαδικασία, υποψήφιος/συμμετέχων, εφόσον 
συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο Φυσικό ή Νομικό 
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση προσώπων ή 
κοινοπραξία) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
Α) Έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, παιδική εργασία ή άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Στην περίπτωση 
Νομικών Προσώπων, τα ανωτέρω αφορούν στους νόμιμους εκπροσώπους τους. Σε 
περίπτωση ενώσεων Φυσικών Προσώπων, τα ανωτέρω αφορούν σε καθένα από τα 
μέλη της. 
Β) Βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή υπό συνδιαλλαγή ή σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις, 
κατά περίπτωση, εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 
Γ) Κινήθηκε εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών, υπό 
συνδιαλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις, κατά 
περίπτωση, εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και εφόσον 
από τα στοιχεία της υποβαλλόμενης προσφοράς πιθανολογείται σφόδρα ότι εκείνοι κατά 
των οποίων κινήθηκε η διαδικασία θα βρεθούν πράγματι στην θέση αυτή. 
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Δ) Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που να επιφέρει την απώλεια της 
επαγγελματικής του ιδιότητας και το οποίο διαπιστώνεται με διοικητική ή αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης ή της 
εθνικής νομοθεσίας. 
Ε) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, είτε σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας, όπου είναι 
εγκαταστημένος, είτε σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία με αποτέλεσμα να μην είναι 
δυνατή η λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας. 
ΣΤ) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων 
και τελών, είτε σύμφωνα, με τη νομοθεσία της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος είτε 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, αναλόγως της χώρας προς την οποία υπέχει τη 
σχετική υποχρέωση προς απόδοση φόρων και τελών, ώστε να μην είναι δυνατή η λήψη 
ασφαλιστικής ενημερότητας. 
Ζ) Αποδειχθεί με οιονδήποτε τρόπο ότι προέβη σε υποβολή ψευδούς δηλώσεως ή 
παρέλειψε / απέκρυψε πληροφορίες, που απαιτούνται κατ' εφαρμογή της παρούσας.  
Αποκλείονται, επίσης, τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί 
σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα 
παραπτώματα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις 
κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες για αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 
Η) Είναι οφειλέτης του Ιδρύματος από προηγούμενες μισθώσεις ή άλλες συμβάσεις.  
5.3. Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί και να λάβει πιστοποιητικά/βεβαιώσεις 
από τους συμμετέχοντες προκειμένου να διαπιστώσει εάν συντρέχουν ή όχι οι ως άνω 
υπό 5.2. (Α) έως (Η) περιπτώσεις σε οποιαδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, μετά την 
υποβολή της προσφοράς, πριν ή μετά την κατακύρωση και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 
της μίσθωσης.  
 

Άρθρο 6 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

6.1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν κλειστή προσφορά, η οποία θα 
πρωτοκολληθεί, είτε στα γραφεία του Ιδρύματος στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας αρ. 39 - 
5ος όροφος), είτε στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στις Σπέτσες  μέχρι τις 7 
Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, σε σφραγισμένο φάκελο, στον 
οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς: 
α ) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 
β) Η πλήρης επωνυμία του Ιδρύματος «ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 
ΣΠΕΤΣΩΝ» 
γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου του πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού και η ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
δ) Τα στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο/επωνυμία, ταχυδρομική και ηλεκτρονική 
διεύθυνση  και τηλέφωνο επικοινωνίας). 
ε) Ο αύξων αριθμός του αγροτεμαχίου για το οποίο δίδεται η προσφορά, όπως αυτός 
προκύπτει από τον παραπάνω υπό (1) κατάλογο. 
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται και ταχυδρομικώς στις ως άνω ταχυδρομικές 
διευθύνσεις και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι 
αυτές θα περιέρχονται στο Ίδρυμα μέχρι την ως άνω οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα υποβολής των προσφορών. 
Οι προσφορές, οι οποίες θα περιέλθουν στο Ίδρυμα μετά την προαναφερόμενη 
ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε γίνονται αποδεκτές, επιστρέφονται 
δε στον αποστολέα τους χωρίς να αποσφραγιστούν. Το εμπρόθεσμο της κατάθεσης θα 
πιστοποιείται από τον αριθμό πρωτοκόλλου.  
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6.2. Στην υποβαλλόμενη προσφορά πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως ότι ο 
προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της παρούσας Προκήρυξης, τους οποίους και 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 
6.3. Η υποβαλλόμενη προσφορά πρέπει να είναι σαφής και συγκεκριμένη, δεν θα 
περιέχει σβησίματα και διορθώσεις, ούτε θα περιλαμβάνει όρους που αντίκεινται στους 
όρους της παρούσης. Επιπλέον πρέπει να περιέχει ποια θα είναι η χρήση του 
αγροτεμαχίου από τον υποψήφιο μισθωτή, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο 
για την εκτίμηση της προσφοράς. 
 

Άρθρο 7 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑ  
7.1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 9 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 13.30 στα γραφεία του Ιδρύματος στην Αθήνα (Ακαδημίας αρ. 39, 5ος όροφος). 
7.2. Ο διαγωνισμός διενεργείται καταρχήν με σφραγισμένες προσφορές.  
7.3. Τα μέλη της Επιτροπής του Διαγωνισμού αποσφραγίζουν και μονογράφουν τις 
προσφορές, ελέγχοντας ταυτόχρονα την πληρότητα των συνυποβαλλόμενων δικαιολο-
γητικών εγγράφων.  
7.4. Η συνεδρίαση αποσφράγισης των προσφορών είναι δημόσια. Οι νομίμως παριστά-
μενοι έχουν δικαίωμα να εξετάσουν τα στοιχεία των φακέλων, εφόσον το επιθυμούν, υπό 
την προϋπόθεση, ότι τα στοιχεία αυτά δεν έχουν χαρακτηριστεί από τους διαγωνιζο-
μένους ως «εμπιστευτικά», ή η γνωστοποίηση τους δεν είναι αντίθετη προς το δημόσιο 
συμφέρον, δεν θίγει τα έννομα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων, ή ιδιωτικών επιχει-
ρήσεων, ή δεν βλάπτει το θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των οικονομικών φορέων. 
7.5. Προσφορά, που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, ή τελεί υπό αίρεση, απορρίπτε-
ται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
7.6. Οι προσφορές εγγράφονται στο πρακτικό διενέργειας του Διαγωνισμού και στον 
αντίστοιχο πίνακα του πλειοδοτικού Διαγωνισμού. 
7.7. Μετά την αποσφράγιση και τυπική έγκριση του κύρους των προσφορών, δύναται να 
ακολουθήσει προφορική πλειοδοσία μεταξύ των συμμετεχόντων, με υποβολή νεώτερων 
προφορικών μεγαλύτερων προσφορών και αντιπροσφορών τους, μέχρις ότου να 
ανακηρυχθεί πλειοδότης αυτός που προσέφερε το μεγαλύτερο ετήσιο μίσθωμα.  
 

Άρθρο 8 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

8.1. Κατά της νομιμότητας της συμμετοχής πλειοδότη ή της νομιμότητας διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού, επιτρέπεται υποβολή ενστάσεων εντός πέντε (5) πλήρων ημερών από την 
ημέρα που ο ενιστάμενος έλαβε αποδεδειγμένα γνώση της πράξεως ή παραλείψεως κατά 
της οποίας επιθυμεί να υποβάλει ένσταση. Η ένσταση εκδικάζεται από την Εκτελεστική 
Επιτροπή στην αμέσως επόμενη της υποβολής της τακτική συνεδρίασή της. Η 
Εκτελεστική Επιτροπή επιτρέπεται να προβεί άπαξ σε αναβολή εκδικάσεως ενστάσεως 
χωρίς να απαιτείται ειδική αιτιολογία. Η μετ’ αναβολή εκδίκαση της ενστάσεως δεν 
επιτρέπεται να απέχει της αρχικής ημερομηνίας εκδικάσεως, όπως αυτή ορίζεται 
ανωτέρω, περισσότερο των δύο τακτικών συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής. 
8.2. Για την άσκηση των ως άνω ενστάσεων δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου.  
8.3. Οι ενστάσεις εκδικάζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή, ύστερα από Εισήγηση 
της Επιτροπής του Διαγωνισμού. 
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Άρθρο 9 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ   
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται αποκλειστικά με απόφαση της Ε.Ε. του Ιδρύ-
ματος, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους του διαγωνισμού, την εισήγηση – πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και κάθε άλλο στοιχείο και πληροφορία υποπέσει στην αντίλη-
ψη των μελών της.  
Το Ίδρυμα δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να αποφασίσει για οποιονδήποτε λόγο 
την αναβολή ή ακύρωση ή επανάληψη του διαγωνισμού, καθώς και να κηρύξει άγονο ή 
ματαιωθέν το διαγωνισμό, και στις περιπτώσεις αυτές οι συμμετέχοντες δεν διατηρούν 
έναντι του Ιδρύματος οποιοδήποτε δικαίωμα αξίωσης ή απαίτησης τους κατά του Ιδρύ-
ματος.  
 

Άρθρο 10 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα Προκήρυξη αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του 
Ιδρύματος, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Δήμου Σπετσών 
και των αρμόδιων τοπικών φορέων. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής 

Πέτρος Πετρακόπουλος 

 


