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ΔΙ¶Κltζffiff
!Ιýειο 6 οτικÞ ò Δ η 1ιοπ ρ ασßαò

to Διοικητικü ΣυμβοýΚο του ξοινωφΛοýò Ι6ρýματοò με την

επò,σνυμßα W«WΚΟ*ΙΕΙΟΝ «ΤΕΩòFΓΙσt ηΠ ΣΟΦΙ¶Σ θγß¶|ΙΣαtη που

εδρεýει στην ,4.ρτα (ΙΟ|ffτεßα ¶γ'«ò Φανερωμwηò) αι ει<ιτροσωιτεßτm τιüμψιc,

δυνÜμει τηò με αριθμο 3/1Gj-201S 9ΤρÜξηò αυτοý και σýμφòσνα με διπτÜξαò Λr.

4182/2013

Προκηρýσσα

9ΤΚιο6οτικÞ 6ημοπρασßοc 6ια wσφρηησττ^τυ προσφορòΙη @*Ü τα κκτωθι

ξναλυτικþò εκτεθÝwα))ηατη μßσθωση ειτßτριετßοτòτò^τν κÜτωθι ακινÞττ,τν και δη:

α/ wüò διοcμερßσματοò που βρßσκπm στοτι ιτρþτο üροφο οικο6ομÞ9 κφενηò

στηιι ιτολη τηò ¶ρταò km φτß τηò δημοηκÞò ο6οý ΚωπÞ 9tαλαμÜ-αρ.8, εμβα6οý

57,72 τμ,, β/ wüò 6ιαμερßομ*οò (υπü στοιχεßα ¶2) , που βρßσκεται στοº) πρòΙττο

üροφο οικο6ομÞò κφενηò στηιι πολη τηò ¶ρταò κm ειτß τηò δημηκÞò ο6οý

9Τοýλιου ΔρÜκου-αρ.24, εμβαδοý 92,88τμ κοcθþò και wüò ισüγεωυ χþρου

στÜθμευσηò (γκαρÜ0 εμβαδοý 19τμ, ειτß τηò αυτÞò οικοδομÞò γ/ ευüò γραφεßου

(υπü στοιχεßιc Γ1) ιτουβρßσκεòαι στοιι τρßτο üροφο οικοδομÞ9 κφwηò στην πüλτ7

τηò¶ρταò και ειτß τηò δημοτικÞò οδοý Ξwοιòοýλου - αρ. j-5, εμβαδοý 55,63 τμ,

6/ ενüò γραφεßου (υπü στοιχεßοc Γ3) που βρßσκετm στο τρßτο üροφο οικοδομÞ9

κεßμwηò στην ιτολη τηò¶ρταò ι<πι αß τηò δημοτικÞò οδοý Ξwοιτοýλου - αρ. 3-5,

εμβα6οý 26,99 τμ και ε/ ευüò χþρου στÜθμευσηò (γτωcρÜQ, υιτü στοιχεßιc 88, ιτου

βρßσκεται στο υιτüγειο οικο6ομÞò κrψwηò σßην πßrτ1 τηò ¶ρταò km ειτß τηò

δημοτικÞò οδοý ξαρυστιτ.ιοý- αΡ. 7, εμjα6οý 17,1Οτμ.

ΣχετικÞ ατιακοßιιωση, ιτρο ò γνþση τòσν wδιαφερομενòσν ιια συμμετÜσχουτι

στη1) παροýσα δια6ικασßα, θα αναρτηθεß στηιι ιστοσε*ßδα του ¾ιτουργεßηυ

Οικονομικþν, εττιμλεßπ του Γραφεßηυ Eθwkc}yv ξλτlροδοτημΚτωτι τηò Διεýθwσηò



flυτοδιοßκησηò e( j:τοκÝwρωσηò τηò ΙΤεριφÝρεια tfπεßρου, ε:τß εΚοσι (20)

τουλοòχιστον ημÝρεò ,Ýωò τηιι ιòαταλ,ηκττκÞ ημρομηνßα 2 Ιουßßου 201S. 1{

δημοσßευση τηò σχπικÞò πρüσýτlσηò θα γνο και σΕην ιστοσεßßδα τηò

jsτοκεwρωμÝυηò Διοßκησηò Τfιτεßρου - ΔιττικÞò fuΙακεδονbcò καθþò και στηφ

ιστοσε*ßδα τηò ΙερÜò Μητρüποληò ¶ρτηò τυιιηιl.ßmοπßs.gτ .Ειτßσηò θα

τοιχοκολλτlθεß στηιι εßσοδο τÞò οικο6ομÞò üπου βρßσκεται το προò εκμßσθωση

ακßνητο και σýμφω,ß)α με τιò 6ιατÜξαò του 9ι[. 41S2/2013 üιτωò ισχýει σÞμερα

Οι wσφρÜlηστεò ιτροσφορÝò μξΕÜ τωº) λοιιτþιι δικmολοlιτlτικþτι

ηηιρÜφωιι, θα υποβÜλλοwm αιτü τουò ευδιαφερüμενουò mü τηò 6ηρση$σεωò

τηò σχπικÞò mιακοßτιωσιιò στηº) ι,στοσλßδα του tιτουριεßου ΟικwομικÜν, Ýωò

1òπι 2/7/201S σΓα γραφεΙ"οc του ÞοινωφΛαýò Ι6ρýματοò με τηφ

ειτòσνυμßιcΓΙ{WΚΟθνI!ΕΙΟW «trΩ,ιFΓΙΟt 1(¶Ι ΣΟΦΙ¶Σ *Ιfl|ΙΣυt», που

ε6ρεýει στηιι ],ρτα (9Τλατεßα¶γßαò Φτνερωμwηò) κατÜ τιò εργÜσιμεò ημÝρεò wτü

08:00 π.μ Ýωò 14:00 km θα παραλιcμβÜνοwαι υιτü του ΓραμματÝωò Διοιιυσßου

ΔýÜρη (τηΜφτ,σνο: 2681-0-27747 κm 2681-0-2788j) ο οποßοò και θα χορηγεß

σχεηκü αιτοδεικτικü (πρωτüκο}λο) ιταρÜδοσηò ιταραλαβÞò εκÜστου φακÝß\ου

συμμετοχÞò. to ιτεριrχüμ*ο του qηιρÜφου υποβολÞò εκÜστηò προσφορÜò α:τü

οιονδÞιτοτε συμμετÝχοwα θα εßιιm σýμφσνο με το Π¶φ¶φΠtθγΙ¶ 1 ,ηò

ιταροýσηò.

tt σ7σικÞ δε διιcδιιòασßα θα 6ιειτεται mτü τοιιò κÜτωθι üρουò :

¶ρθρο 7" : α/ 1{ ενοικßοcση του υιòü στοιχεßο [α] αιιωτÝρω ακιιιÞτου αφορÜ

μßσθωση διαμερßσματοò και η τιμÞ εκκßτιησηò ανÝρχετm στο ποσü των 250,00

ευρþ μητιιαßωò "β/ 
tt ενοικßηcση τòσν υιτü στοιχεßο [β] κνωτÝρω ακινÞτωιι αφορÜ

μßσθωση διαμερßσματοò και χþρου στÜθμευσηò οχÞματοò και η τψÞ εκκßνησηò

ανÝρχεται στο ποσü τòσυ 350,00 ευρþ μηwαßωò, !/t{ wοικßαση του υιτü στοιχεßα

[γ αιιωτερω ακwÞτου αφορÜ μßσθωση γραφεßου-ειτητλματικοý χþρου και η

τιμÞ εκκßιιησηò κιιÝρχετm στο ιτοσü τò,τυ 250,00 ευρþ μηυοòßαη 6/ Ι{ ενοικßοcση

του υιτü στοιχεßο t6] ατιωτερω ακινητσιι αφορÜ μßσθωση γραφεßου-

ειτητλματικοý χþρου km η τιμÞ εκκßιιησηò ανÝρχετm στο ποσü τòσν 150,00



ευρþ μηwαßιοò km ε/ If wοικßαση του υπü στοιχεßο Κ] στrοπÝρω ακιτιÞτου αφορÜ

μßσθωση χþρου στÜθμευσηò οχÞματοò και η τιμÞ εκκßιιησηò ανÝρχπm στο ποσü

ττ^ιν 50,00 ευρþ μηιτιαßαη.

¶ρθρο 3 : ΔΙΚ¶ΙΩ ß¶ ΣtfußßßΕtΟfrtΣ : Δεκτοß στην 6ημοιτρασßιò γßιιοwαι
¸λfulιlεò ιτοΜτεò ýλι6α:τοß ιτοΜτεò ημε6α:τÜ km αλλο6αιτÜ νομικÜ ιτρüσωπα.

Οι ειτιθυμοýwεò να λÜβοw μÝροò πην 6ημοιτρασßιc θα προσÝρχοwαι

αυτοπροσþπωò η 6ι' ει<sτροσþπου τιομßμωò εξουσιο6οτημÝνου ειτδακνýοwαò

κατÜ τηιι ιταρÜδοση του wσφραlηστου φακÝßλαυ στοιι ΓραμματÝα του Ι6ρýμκτοò

κm ευ συτιεχεßπ προσκομφwαò τγρ«φη (μ, θεωρημwο το 1ηÞσιο τηò

υπογραφÞQ εξουσιοδüτηση (Þ « συμjολmογραφικü τγραφο) καθþò και

σχεηκü ιτρακτικü του νομικοý προσþπου, ανα)ογωò του τιομικοý κοcθεστþτοò

που το διÝρτει.

Στην 6ια6ιιò.ασßα αξωWσηò τοοιι προσφορòΙιν mορρßπταιται κm 6w γßρεται

6*τη η σιιγιιποχÞ τουò : α/ ¼σοι προσκομßσοw ψευ6εßò δηfubσειò Þ δ*

ιτροσκομßσοιτυ οιτοιο6Þιτοτε αsτü τα κατωτÝρω 0ζ,ι)αλυτικÜ αιιαφερüμενα

δικmολαlητικÜ, j/ j:τοκλεßοwατ ειτßσηò τηò συμμετοχÞò στην παροýσα

ιτλειοδοτικÞ δημοιτρασßιc : α] οι οφελÝτεò του Ιδρýματοò αιτü οποω6Þποτε mτßα

καθþò και οι σýφγοι τòσν οφελ.ετòΙτν, οι κνιÜwεò αμφοτÝρòσν αυτýυ [ητοι τòσν

οφελπòbν και τòσυ συζýγωιι αυτÜν ] κρcι οι κκτιüwεò τουò και οιιcδÞποτε

ιτρüσωιτα ιτου, κπτÜ την κρßση του ΔΣ του Ι6ρýματοò ενεργοw γα λογαριασμü

αυτòbυ, καθþò κιcι συμμετÝχοwεò σε ιτροηγοýμwεò δημοιτρασßε9 οι οιτοßοι ιταρÜ

το γητονüò üτι ιτλειο6üτησοòν δεν αιτεδÝχθησοòν τελικþò το αιτοτÝλεσμα αυτÜν,

καθþò και οb κατÜ την 2 Ιου)νßου 2018 υπερÞμεροι οφελÝτεò του Ι6ρýματοò τηò

ΙερÜò η4ητροπüλεωò ¶ρτηò καθþò και τGιν λουττΙγν Ιδρυματòσυ τελοýwοιν υπü

τηιι εΖòοιττεßα του ΣεβασμιωτΚτου foΙητροπολßτη ¶ρrηò. |Ειτßσηò α:τοýεßοwαι

τηò Δημοιτρασßαò τα ιιομικÜ πρüσωπα, στα οποßιò συμμετÝχει ωò μÝλαò Þ νüμψοò

ει<ιτρüσωιòüòτου Ýνα αιτü τα σνωτÝρω πρüσωπα

¶ ρ θ ρ ο 2 α : Δ ΙºΦ ηΛΟ ΠtΙΙΚ¶ ΣtθγΙθγΙ|ΕΤσO{Σ ΦΤΣ ΙΚσΤ ΠζηΣ σtσt ¶)

to ΔΣ του Ιδρýμωτοò θα 6Ýχεται σφραlησμwεò γραιττÝò rτροσφορÝò μυ τα ιτληρη



στοιχεß"α τω,ν εφ6ιαφερομÝνωº) (οτιοματειτþφυμο, ιδιüτητη διεýθwση, τηΜφωιια

ειτικοιιιòσνßα). to ιτεριεχüμwο του wσφρÜγ7στσι) φακß)ωυ εξωτεριιòα θα

τιιαγρÜφα

¶ΚΙ5ιΙtτοÞ ºσηCΙ¶ t¶ !τΦοΗ^τ¶σΕΦΛJιCΕ$t¶.ι ΠΙσΚòΙΙtΣΙ¶Σ tστ
ΚΟΙΝΩζγΕΛσtΣ ΙΙΝθγΙ¶ΤΟΣ θγΙΕ tYthl' WΤΩt{τΥη4Ι¶ «ΓΙΒWΚΟ*ßΕΙΟΝ

rEaFrIOt 1OqI ΣΟΦΙ¶Σ θγß¶tΣαt». Οι σ9ραγισμενεò γρα:ττÝò ιτροσφορÝò

συwαχθεßσεò κατÜ τα κl)αφερüμwα στο gΤ¶Φ¶ΦtηL¶ 1 ,ηò ιταροýσηò θα

σwοδεýοwαι αιτü τα κfuωθι διι<αιολοlιητικοc: α) φωτοαwßγραφο του 6ελτßου

αστυνομικÞòτωτüτητα9 Þ ταυτüτηταò ιτοΜτη Ε.Ε Þ Üλληυ εsτΙσημου qηιρÜφου

ταυτοπροσωπß.οòò j) φωτοοòwßγραφο του τλευταßου εκκαθαριστικοý

σημειþμιòτοò του wδιαφερüμευου Þ βεβdιτση αιτü6οσηò ¶Φ9γΙ 1ηα ιτοΜτεò Ε.fl.,

γ) υιτεýθυνη 6Þλιοση του ΛΓ. 1599/1θS6 στην οποßαc θα 6ηfubνει ρητþò κιòι

στιεsτιφýλιòκτα üτι : ι/ ληιξε το προò ετιοικßοcση κτßριο, διαsτßστωσε καfubò τηιι

υπÜρχουσα κατÜσταση αιτü ιτλευραò φθορòΙτυ και αναγκαßòσν κατασκευþν, þστε

τια καταστεß αυτü λειτουρηκü και κατÜλλτlλο )ηα την κÜλυφη του σκοrτοý γα
τοιι οποßο προορßζπm, üτι η δωτÜιιη αυτÞ θα βαρwει τοφ ßδιο ιòαι üτι δεν θα

qιεßρει ουδÝsτοτε κm ου6εμßοc «φrοη )ηα τηφ wταρΜτητη δαιτÜτιη ειτι6ιορθþσεωò

τοσυ βλαβòΙιν -κατασκευþν, καθüσον αυτÝò τιò υποχρεþσειò τιò αιιαλαμβÜιιει ο

ßδιοò και 6w Ýχα καμßα σχÝση με το καταβαλΜμενο ευοΚιο και ιι/ Ýλαβε γνþση

τòσν üρòσν τηò διακÞρυξηò καθþò ειτßσηò km τηò κατÜστασηòτου ακινÞτου, 1ηα το

οποßο ιτροτßθεται να πλειοδοrηοο και 6) τγηηη òτου στη 6ημπρασßα

με _βφαbση wυ Φιlφ γα παρΜOεση σ' mιτü Φτ' m)þη ιτου ειτιθυμεß ιια

fuirβo μροò ιτοσοý ßσσιι ιτροò fτο (Ζ) μητιιαßα μισθþματα του ορßαυ πρþτηò

ιτροσφορÜò )ηα το ακßνητο στο οιτοßο συμμσÝχα. 1{ σχετικÞ βφαßωση θα

κναφÝρει ωò αιτßα τη Μξη qηþηση καθþò και το ακßνητο )ηα το οποßο

πλειοδοτεß, προσδιοριζομειιο, υπü τα κτιωτÝρω στοιχεßα [α], [β], [γ], [6], [ε] και δη

: )ηα το υπü στοιχεßο [α] ανωτÝρω ακßτιητο, qOτηση ποσοý 500,00 ευρþ, )ηα τα

υπü στοιχrb [β] ανωτÝρω ακßνητη qòfυηση ιτοσοý 700,00 ευρþ, 1ηα τα υιτü

στοιχεßο [γΙ, qτγυηση ποσοý 500,00 ευρþ,lηοc το υπü στοιχεßο [δ] ανωτÝρω



ακßτιητο, )ηα το υτü στοιχεßο [ε] ωνωτÝρω ακßνητο, τ)τηση ποσοý j00,00 ευρþ

και )ηα το υιτü στοιχεßο [ε] ανωτÝρω ακßνητο, qηþηση ιτοσοý 100,00 ευρþ ,

Εφüσοιι πρüκειτm γα ιτοΜτη εκτüò Ε.Ε αιτmτεßτm ,ß)α αιτοστεßλει

φωτοσwßγραφο Üδειαò ιταραμοιιÞò του στην χþρα σε ισχý. Β) 1[ ανωτÝρω

ηηþηση συμμετοχÞò θα ειτιστρÝφετm μετÜ τη Μ&ι ,ηò 6ηαοιτρασß"οcò στουò

αsτοτυχüwε; θα κρατηθεß ομωò του τεΚιγταßαυ πληο6üτη km θα υιτοβληθεß μαζß

με τα πρακτικÜ στη,ν αρμü6ια ¾πηρεσßοc γιοc Þικριση. 'Το ιτεριεχüμενο του

qητρÜφου, ,του αφορÜ τητι κατÜθεση qηþησηò wþ Ýκαστο τGσν συμμετεχüwωτι

θα εßρm συμφòσνο με το Π¶φ¶Φt*Ι¶ 2 ,ηò ιòαροýσηò.

Σε ιòερbττωση ,cou κÜιτοιοò συμμπÝχα στη διιcδικασßιc γα λαγαριασμü Μλαυ,

πρÝιτει φα προσκομßσει üλιc τα αιιωτÝρω δικmηλαγlτικÜ γιc λογαριιcσμü ωτοý

του οιτοßου πΚιοδοτÞ προσκομφwαò ιτρüσφατο ειδικü ιτληρεξοýσιο

σα(ιτεταγμενο α:τü ΣυμβολmογρÜφο Þ και Þηιραφη (με θεωρημενο το γνÞσιο τηò

υιτογραφÞ 8 εδικÞ προò τοýτο εξουσω6üτη ση.

¶ρθρο 2 β: ΔΙlφΙΟηΟΓΚΠlσ ΣΤrΙ*ΙΕtΟβtΣ ΝΟθγΙΙΚΟt ΠζηΣαΙtσΧ
to ΔΣ του Ιδρýματοò θα δÝχεται σφρηησμwεò γραιττÝò προσφορÝò με τα ιτλÞρη

στοιχεΙα τòσο wδιαφερομÝιιωιι (ειτωwμια διακριτικüò τßτλοò Ý6ραò δαýθwση,

νüμιμοò ειστρüσωιτοò τηΜφωνα ειτικοιιιτ^τνß"οcò ). 'Το περαχüμειιο του

wσφρÜlnστου φακÝ.)0ι, εξαστεριτÜ θα ατιαγρÜφα

¶ΚΙ9βtττστ ...-(gτ¸απφ¶ΦJ{ ¶ΚΙ9,t,}ττστ Iαt¶ t¶
πζη¶ΙνιΦ(η*ι|Εg,t¶.|ΠΙσΚf, tΣΙ¶ΣtστΚοΙΝΩζffiΛστΣΠζπ}ι¶tσΣ
θγι|Ε ý{Ιι' WτΩθ,[ΥΜΙ¶ «ΓtfrWξοfußΕΙοΝ τΕαFτΙσt 1ζ¶Ι ΣοΦΙ¶Σ

*Ι¶|ΙΣυt». Οι σφραγτσμwε9 γρα:ττÝò ιτροσφορÝò συºfταχθεßπεò κmÜ τα

αναφερüμενα στο Π¶φ¶ξD{*Ι¶ 1 ,ηò παροýσηò θα συιιοδεýοwαι αιτü τα

κfuωθι δικαιολοlηlτικΚ α) ¸lηιραφη ιτροσφορÜ συμμετοχÞò συwαχθεßσα ( «Ü
τα αναφερüμwα στο Π¶α¶ξΠtΛ,ß¶ 1 ,ηò παροýση) β) αγγηση συμμετοχÞò

συwαχθεßσα ( κατÜ τα ξναφερüμενα στο Ι|¶Φ¶Φ{9},ß¶ 2 ,ηò παροýσηQ, γ)

9tιστοιτοιητικü αρμüδιαò αρχηò mü το οποßη να ιτροκýιττει στι το υπσψÞ9ω

wlιικü ,ýr* *Þμρο ωò προò τò φορολογικÝò υποχlòεþσειò του κατÜ τητι



ημερομηl/ßα 6ιετιÝργειαò τηò 6ημοπρασßαò 6) Καταστατικü Ετmρεßιcò κοcι

τροποποιÞσειò mιτοý σε κυρωμÝνα κwßγραφε ε) Σε περbττωση Ο.Ε., Ε.Ε. Þ

Ε.Π.Ε. ,τιστοποιητικü φτü το αρμüδιο Πρωτοδικεßο (km αιτü το ΓΕΜΗ οòτι τοýτο

αιτmτεßτm) αιτü το οποßο θα προκýπτουν η δημοσßευση του κmαστξτικοý km üλεò

οι τροποποιÞσειò του, Q Σε περßιττωση |Ε.9Τ.|Ε. Þ ¶,Ε. τα ζFΕΚ στα οποßα Ýχει

δημοσκυθεß η σýσταση του νομικοý προσþιτου καθþò και ßfΕº( αsτü τα οιτοßιτ

προκýιττουν τα ιτρüσωιτα, τα οποß.α 6εσμþουν με την υπογραφÞ τουò το ιιομικü

πρüσωπο, η) Σε περßιττωση που το συμμετÝχον φ.π. Ýχει την μορφη Ε.ΠΕ. Þ

¶.Ε., πρακηκü σιινε6ρßασηòτου Δ.Σ., με το οποßο αιτοφασßστηκε η συμμετοχÞ τηò

εταιρεßιcò στην 6ημοπρασß"α εκμßσθωσηò του ακινÞτου km η υποβολÞ ιτροσφορÜò

καθþò κm το εξουσιοδοτημÝνο ιια καταθÝσει τηº) ,τροσφορÜ 9υσικü πρüσωιτο, θ)

ΣχπικÞ 6Þλαπη τηò υφισταμειιηò ακßιιητηò ιτεριουσßιcò (flwυπο Ε9) του

συμμετÝχοwοò νομικοý προσþιτου, ι) tιταιθr"rη 6ß"rση ωυ t{, 1599/1986 του

συμμετÝχοwοò )ιια λογαριασμü του ιιομικοý προσþπου (υφισταμευηòβεβαßωò σε

κÜθε περßsττωση σχσΓικÞò ιτροβΚφτlò στο σχστικü πρακτικü ΔΣ του νομικοý

ιτροσþπου) στητι οποßα θα δηλιhνει ρητþò κrcι α,νεrτιφýλακτα üτι Ýλ"qιξε το προò

wοικßιòση κτßρω, διαιτß.στωσε καfubò τηιτ υιτÜρχουσα κατÜσταση αιτü πΚυρÜò

φθορò|w km κιιαlικαßισυ κατασκαηþττ, þστε º)α κffiαστεß αυτü λειτουρlηκü km

κατÜλ)ηλα )ηατηº) κÜλυψη του σκοποý γατον οποßο ιτροορßζεται, üτι η 6α:τÜτιη

αυτÞ θα βαρýνα το νομικü ιτρüσωιτο και üτι 6εν θα τφει αυτü και οι παßροι

του, ουδÝ:ιτοτε ι<αι ουδεμßοc αξßωση )ηα τη1) αιταρΜτητη 6α:τκνη ειòδιορθþσεωò

τòσυ βλαβþυ -κατασκευýυ, καθüσοτι αυτÝò τιò υποχρεþσειò τιò αναλαμβÜτιει ο

ßδιοò km δw Ýχει kaμioc σχÝση με το καταβαλλüμwο wοßκιο, κ) tτþθιηrτγ

6Þ}-*ι του tι[. 159θ/lθS6 αιτü τοφ νομßμωò συμμετÝχοwα )ιια λογαριασμü του

ιιομικοý προσþπου θφ*τhrιò βφΜrò σε κÜθε περbττωση σχετικÞò

ιτρüβλεψηò σΓο σχετικü πρακτικü ΔΣ του τιομικοý προσþπου) üτι λιcjε γνþση

τηò ιταροýσαò 6ιακÞρυ&ιò km τητι wτοδÝχετm πλÞρωò και αº)εrτlφýλαχτα.

¶ρθρο 2 γ ΙΙΟΠΤ¸Σ |ΕgΠΣltθνΙ¶t{ΣWΣ ΤΙ¶ ΤΟtΣ Σt*t*lΕ|Ι¸ΧΟtfº¸Σ :

¶) ΔικοcιολαlιτlτικÜ ιτου Ýχουν εκδοθεß σε γλτbσσα Üλλη, εκτüò τηò |EΝηττικÞò θα
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συνοδεýοwαι υποχρεc,ττικÜ αsτü επßσημη μετÜφραση τουò (α:τü το tπουργεßο

ΕξωτερικòΙη Þ κατÜ περßιττωση αιτü τηιι αρμüδια |Ε,λληιιικÞ ΙtροξwικÞ ¶ρχÞ )
στην ΕΜιlιηκÞ γfubσσα. ts) Σημειò,τòÝοιι üτι σε περßιττωση κπτα τηιι οιτοßιò

μισθωτÞò εßνm ιιομικü ιòρüσωιτο-πmρεbc, ιτÝροòιι τωτι ανωτÝρω, θα ευθýτιοwm

προσωπικÜ )ηα την εwλÞρωση τωτι üρòσν τηò κωταρτισθησομwηò μισθþσεωò κιcι

τα μÝ)νη αυτÞò σε περßιττωση προσωπικÞò ετmρεßιτò κοcθþò και ιιüμιμοò

ει<ιτρüσωποò τηò σε περßιττωση κεφαλmουγκÞò ετmρεßιcò Γ) Σε περßιττωση

συμμετοχÞòνομικοý προσþπου η νομιμοποßηση τηò συμμετοχÞòτου θακριθεß αιτü

το νομικü καθεστþ9 ,του το 6ιÝsτει.

¶ρθρο jο : foß*Ü τη ληξη τηò ωò κιιω ιτροθεσμαò υποβολτlò τωº) προσφορòΙτν, το

ΔΣ του Ι6ρýματοò θα συwÜξει ιòραιòτικü στο οιτοß,ο θα ιòεριλοcμβÜφοwαι üλεò οι

προσφορÝòκαιτα αιτü το tιΤüμο προβλειτομwα στοιχεß4 βÜσατòσν διατÜξεòσυ του

^Γ. 

41S2/201j, κm θα ανα6εßξα ωò μισθωτÞ εκÜστου ακιτιÞτου τον ,τροσφÝροwα

$n"oc το κÜθε προò εκμßσθωση ακßιιητο) το υψηΜτερο μßσθωμα κοòι με τουò πλÝοιι

συμφÝροwεò λαιιτοýò üρουò εκμßσθωσηò γα το º6ρυμα. tf σιιγjαση εκγßσθωσηò

θα καταρτζσαι" ,,wo ýστερα ωτü ιτρσηγþμglη qιηβρωση τηò Δημασιαò¶ρχηΕ

q οιτοßα ιιπορεß βσα σε 6εκmÝιιτε (15) ηιυρεò να 6ιαταξα να "η σιwαφθεß η

σιιγ!αση. ,,ε αδιτ* αττιαλσγημÝνη ωτüφασÞ τηΕ

¶ρOρο 4" : It μßσθωση (jnιc Ýκαστο εκ τω1) αηωτÝρω ακινÞτòσν) αρχιζει αιτü τητι

υιτογραφÞ του μισθòστηρßηυ συμβολιòbυ, το οποßη ιτρbτειναυπογραφεß μετÜ αsτü

δÝκα ιτÝwε (15) ημÝρεò αφοý αιιαρτηθεß το wτοτÝß)εσμα τηò δημοιτρασßαò στην

ιστοσþßδα του tιτουργεßου ΟικονομικòΙγν και ýστερα αιτü σχετικÞ ιτρüσι<ληση του

ΔΣ του Ι6ρýμοòτοò . Σε ιτερbττωση μη ιτροσελεýσεωò του τλευταßου ιτΚιοδüτη

ειιτüò τηò οριζüμενηò ημερομηνßοòò Þ αθετÞσεωò αιτ' αυτüτι τσν υrτοχρεþσεòσν του,

εφαρμüζοwm αòβÜροò του οι διαταξαò του 9\Γ. 41S2/2013 ( *φοΜ προστßμòσν

κ.τ.λ"). ¶ν ο μισθωτÞò δειι ιτροσλθο Þ αριιηθεß ιια υπογρÜφει το οικεßο

συμφòýνητικü, ειτιβÜλλεται χρηματικÞ ιòοιτιÞ ßση αε τρßα (3) μηl}ιαßrc μισθþματα

τηò ,τροσφορÜò του, ποινÞ η οιτοßαβεβmþυεται και εισιτρfuπm σýμφòσνα με τιò

διατÜξαò του ξþδικα Εßσπραξηò Δημοσßò^τν Εσüδòσυ, w συτιεχεßοò δε, μττορεß ιια



καλεßται ο δεýτεροò κατÜ σειρÜ πΚιοδüτηò yoc την υπογραgπ1 του συμφωτιητικοý

εφαρμο ζüμεν ων ocιι αΜγω ò τετν διπτÜξεαγν του 9\Ι . 4 1 8 2/ 2 0 1 j.

¶ρθρο 5ο : 7. 1{ μßσθωση εκÜστου εκ ταγν οòνωτÝρω ακιιιÞτòσν, αρχζα αιτü τητ.ι

υιτογραφÞ του μισθωτηρßου συμβολαßου, κmÜ την οποßιc ο μισθωτÞò οφεßλει

(ιτÝραν τηò τγºÞσεω) ιια προκαταβÜλει γα το κÜθε ακßιιητο το μßσθωμα του

ιτρþτου μισθωτικοý μÞνα και θα Ýχα 6ιαρκειοc τριþν (Ι) εòòbν. ΜετÜ τη Μξη τηò

μßσθωσηò δýφαται º)α συμφωνεßται η αιιοòνÝωση αυτÞòγα χΡüιιο ßσο Þ βραχýτερο

με τουò δωυò üρουò. 2. to μßσθωμη που θα ειτιτευχθεß θα ισχýα )noc τα ιτρþτα

6ýο (2) μισθωτικÜ Ýτη, ενþ με τη,ν *ορφι του τρßτου μισθòστικοý Ýτουò ι<αι

wτεýθευ το μßσθωμ"οò θα σναιτροσαρμοζετm, προσωξκνüμwο, σýμφωτια με το

ΔεΚτη tψþιι ΚαταγýιιrÞ (^t19 του αμÝσωò προηγοýμενου Ýτουg üπωò αυτüò

καθορßζετm αsτü την Ε.Σ.t|Ε. Σε περßιττωση που υπÜρχει αρνητικÞ μεταβολη

του Δ'Γξτο μμßσθωμα θα ιταραμεßτιει το ßδω. j. ο μισθò,ιτηò δw Ýχα διιòπßι,ιμα

υιτοβολιlò ηßορηò για 1ιεßιυστ1 του μισθþματοò γπ οπσιοτι6ηπστε Μγο ιòπι αττßα.

Ιtροò τοýτο μα& με την προσφορÜ km τη1) qητησÞ του, Ýκαστοò τòσν

συμμffiεχüwω,v γα οω6Þποτε μßσθω θα υιτοβÜΚι και σχετικÞ 6Þλαπη με

περιεχüμwο σýμφòσνο με το gαφ¶Τýt*ΙΙ 3 ,ηò παροýσηò. to μßσθωμα θα

ιτροκαταβÜλλπm εwüò τò^τν ιτρþταιν τρκΙη (3) ημερþτι κÜθε μισθωτικοý μηνüò

με κατÜθεση σε τηροýμwο τραιτεζτκü λογαριασμü του Ι6ρýμκτο9 χωριò

ιτεραιτÝρω üχληοη.

¶ρθρο Φ : 1. to καταβληθw, σýμφωφα με το Üρθρο ? ,ηò ιταροýσηò ποσü τηò

η/γυησηòwτη συμμετοχÞ Ýκαστου πΚτο6οτοýwα μισθωτÞ στη δημοιτρασßα, το

οποßn σε κÜθε ιτερbττωση θα εßιιαι ß.σο με δýο (2) μηνιαßα μισθþματη θα

παραμÝνει κτοκα στα χÝρια του εκμισθωτÞ Ιδρýματοò ωò qηþηση )ηrζ την κααÞ

εκτÝλεση τατ üρωιι τηò σýμβασηò εκ μÝρουòτου μισθωτÞ . 2.Η qηþηση αυτÞ θα

ειτιστρÝφεται ατüκωò στο μισθωτÞ κατÜ τη Μξη τηò μßσθωσηò κm υπü τηιι

προýιτüθεση τηò εμιτρüθεσμηò κm ιτροσÞκουσαò αιτοχþρησηò του mτü το μßσθιο

τητι αΖτüδοση εΚýθερηò τηò χρÞσηò του κr(ι τòσν κλει6ιòbυ του, την εξüφνlση

üλωιι τε^τν λογαριασμòΙτυ κοινÞò ωφÝΚιαò κξι κοιφοχρÞ*rν και τηº) εν γÝνει



εκκαθÜριση üλιην τ(ýτ) οικονομικdγν εκκρεμοτÞτων. Στη1,) περßιττωση ιταραβßασηò

αιτü το μισθò,πÞ οποιου6Þιτοτε τÜγ1) üρων του μισθωτηρßου, οι οιτοßοι εßιιη üλοι

ουσιþδει9 η χρηματικÞ αυττι qOτηση θα καταιτßιττει υιτÝρ του Ι6ρýματοò ενþ η

το ºδρυμα θα διατηρεß στο ακÝρmα τα δικαþμmÜ του w την κÜλυψη κÜθε

θετικÞò km αιτοθετικÞò hμßιòò wòü τητι αθσηση των υrτοχρεþσεωτ.ι εκ μÝρουò του

μισθωτÞ. to ανωτÝρω ποσü τηò qητησηò σε καμιÜ περß.ιπωση δw θα

συμφηφßζετm προò τα τυχüν οgελüμwα μισθþματα Þ με οιτοιαδÞιτοτε ß"\η
οφελÞ του μισθωτÞ.

¶ρθρο 7ο : If κατατιÜλιοση υδατοò και ηλεκτρικοý ρεýματοò ωò και κÜθε ιßιλληò

παροχÞò κοινÞò ωφÝλειαò που εßτιm αιταραßτητη γα τη Κιτουργßοc εκÜστου εκ

τòσν κιιωτÝρω μισθßòσν θαβαρυυοw αsτοκλεισηκÜ το μισθωτÞ (εκÜστου μισθßου)

ο οιτοßοò με την υιτογραφÞ του μισθωτηρßου συμβολαßου υποχρεοýτm να προβεß

στην αλλαγÞ του οιιüματοòχρÞΦη στουòπαρüχουòκοινÞò ωφÝλειαò. Ο μισθωτÞò

υιτοχρεοýται στηιι καταβολτ1 üλσυ τωι., δημοσßι,ι1) km 6ημοτικþν τεfubν σε σχεση

με το μßσθιο, καθþò ffibηò κm σΕηφ καταβοLÞ τηò αναλογßοτò τσν κοινοχρÞστωττ

δαιττνòΙγν του μισθßου βÜσει τòσυ 6ιατÜξετ^η του ξοòνοιιισμοý 9(ολυκατοικßιcò. α
ξº)ωτÝρω 6αιτþνεò θα θεωροýwm μßσθωμκ

¶ρθρο e : L ff χρÞση εκÜστου ακινÞτου ορßζετm αιιωτÝρω αναλυτικþò.

j:ταγορεýεται ρητÜ οποιαδÞποτε αλλα7η1 τηò χρÞσηò ΦτÞò (1n"oc Ýι<αστο τòσυ

μισθßων) καθ' üλη τη διÜρκεια τηò μßσθωσηò και σε κÜθε συμβκτικÞ ιταρfuαση

τη9 αν δw υφßσòαται τγραφη φρrοη προòτοýτο του ΔΣ του Ιδρýματοò.φºτÜ

ffißσηò αιταγορεýεται η υιτεκμßσθωση εκÜστου μισθßου ακινÞτου. Ο μισθωτÞò

υιτοχρωýτm να δÝχεται ατισκÝφειò στο μßσθω τüσο τòσν μελιΙη του ΔΣ του

Ιδρýματοò üσο και müμòσν, που θα ενδιαφερθοýιι μελλαwικÜ y"oc ιτΚιοδοσßρc σε

ιτροσεχÞ τ.,Ýα6ιακÞρυξη εκμισθþσεωòOòυτοý. |ΕιτυλÝοιι σετυχüιι τνακmνßσαòτου

ακwÞτου, ιτου θα αsτmτηθοýν km θα εκτλεστοýιι ειτιμýεßιc του Ιδρýμξτοò ο

μισθò,πÞò θα ειτιτρÝψει αιτρüσκοrττα τηιι εκτÝλεση τωº) αrτmτοýμwτσν εργασιòΙτ.

2. Ο μισθωτÞò υιτοχρεοýται τη συμμüρφωση του σΕο1) κιòνοιτισμü τηò

ιτολυκατοικß"αò ιια κüòνει καλÞ χρÞση του διατηρòΙιwαò το κιòθαρü, ευπρστÝò και



σε κýνη διαφορετικÜ θα ευθýνεται προò ωτοζημßι,ιση y"oc κÜθε φθορυ

βfutβη Þ ζημß« ιτου τυχüν προξενÞθηκοòν σε αυτü, με εξαßρεση τιò 81υÝ9 φθορÝò

κ.τ.L τηò σσνηθουò χρÞσηò. ο μισθτστÞò υποχρεοýτm να χρησψοποιεß το μßσθτο

κmÜ τÝτοιο τρüιτο, ,του φα αηιι θßγει τηι., ησυχß.οc, την υγεßα, την εργασßιc, τητι

ασφÜλεια και τα χρηστÜ Þθη του εκμισωτÞ τατν λοιιτòΙγν ενοßκòσν τηò

πολυκατοικßιcò και ταγν ,τεριοßκωιι. ],ιòαγορεýπm η καπüληψη Üλλ^γν Þ

κοινüχρηστòσν χþρωτι του κτιρßαυ.

¶ρθρο 9 : ο μισθωτÞò υποχρεοýται φα πρα)ηιατοιτοιεß με 6αιτÜτ.,εò του τιò

αναlτκΜεò ειòισκευÝò χωρßò ιια ειτιφÝρει ουσþδεò μεταβοΜò Þ αλλοιþσειò στο

μßσθιο. j:ταγορεýεται στο μισθωτÞ να ειτιφÝρει οιτοιαδÞΖτοτε προσθÞκη,

τροποποßηση Þ μεταρρýθμιση του μισθßου. ξmüιτιν τηò συι.,Μνεσηò αυτÞ9 ο

μισθωτÞò μπορεß με δικÜ του Ýξο6α κm 6αsΕÜνεò 1)α ιòροβαßυει σε διιcρρυθμßσεò

στο μßσθιο, εφüσον δw θßγεται η στατικüτητατου κτιρßου ι<αι ο φÝρòσν ορικτιισμüò

Þ η εξòστερικÞ εμφÜνιση του κτιρß.ου, ýστερα αιτü Þητραφη γνωμþτευση ειδικοý

μηχατιικοý. |Ειτßσηò οφεßλειιια μεριμτιÜγατη διmÞρηση τηòκατοχÞòτου μισθßου,

αιτοκροýοwαò κÜθ ε κτταιτÜτη ση του α:τü τρßτου ò.

¶ρθρο 1υ : ΚατÜ τη ληfu Þ λrοη τηò μßσθωση9 ο μισθα,πÞò θα υποχρεοýται υα

αsτοδþσει ελεýθερη τη χρÞση εκÜστου εκ τ(ýυ αττωτÝρω μισθßòσυ και να το

παραδþσει στην ßδια «ý"Þ κιòτÜσταση, που το εßχε ιταραλÜβει, μαζß με τιò αsτü

τον ßδιο γwüμwεò τυχüº) προσθÞκεò Þ ητκαταστÜσειò οι οποßεò περιÝχοwαι στο

Ι6ρυμα, ιεÞιι φυσικÜ τωφ εrτßJτλΛιν km τω1) κιιιητòΙτν συσκαηòΙη ιτροσωπικÞò-

οικιακÞò χρÞσηò του μισθωτÞ. Ο μισθòστÞò (εκÜστου μισθßου) θα υποχρεοýτη

σΕη9 ζJτοκατÜσταση κÜθε φθορÜò και βλιcβηò του μισθßου, εκτüò αιτü αυτÝò ιτου

οφεßλοwαι στη σwÞθη χρÞση. Γι"οc üσο 6ιÜστημα αρτ.ιεßται τηιι αιτüδοση, ο

μισθωτÞò θα οφεßλει yιc κÜθε ημÝρα καθυστÝρησηò mτοζημßτ^ιση χρÞσηò ßση προò

το 1/10 του τε)ευταßου μηνιαßου μισθþματοò (γlα το καθÝγα wτü τα μßσθια)

¶ρθρο 77ο : It ιταρÜβαση οποιουδÞιτοτε üρου τηò μßσθωσηò εκ μÝρουò του

μισθωτÞ, οι οιτοßοι εßναι üλοι ουσιþδειò , üπωò η μη εμιτρüθεσμη ιτλτlρωμÞ

Ýκαστου μισθþματοò τηòβαρυυουσαò το μßσθιο mþογ'οò ειτß τòσν ιτÜσηò φýσεωò
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δαιταιιþν τωº) κοινοχρÞ*», χþρων, κ,τ.λ^, θα παρεχει στο º6ρυμα το 6ικαßι,ιμα

να κmαlηιεßλει τη μßσθωση και,να αξιþσει τηιι αιτüδοση τηò λεýθερηò χρÞσηò

του μισOßου. ΕιδικÜ σε περßsττωση μη πΜρrμÞò εκÜστου των συμφcýυÞβευωτι

μισθωμΚτò^τν, μη καταβοληò κοινοχρÞστ(ýν δαsτκνþυ, το º6ρυμα δικmοýται τια

αξιþσει 6ικαστικþò την Ýκ6οση 6*τÞò αιτü6οσηò του μισθßου κοòι τηι., Ýκδοση

δ*τÞ ιτληρωμÞò γα τα οφελüμwα και εφüσοιι συwρÝχοw üΚò οι

αιτmτοýμετιεò )ηα τη 6ια6ικασß"α αυτÞ προýποθÝσειò του tι[üμου. Στησ περΙιττωση

αυτÞ, θ α καταιτßsττει υιτÝ ρ του Ι 6 ρýμαòτο ò η κπτατεθ εß.σ α χρη μκηκÞ τγ,ýη ση.

¶ρθρο 17 : ta Ýξοδα χαρτοσÞμου, ο ΟΓj, χαρτοσÞμου κ.Lπ, (τα οιτοßιc θα

υιτολαγßζοwαι πΜοιι εκÜστηò ιτροσφορÜò )τι^οζ το καθενα ακßνητο)βαρýιιουν τοιι

τεΚυταßο πλειο6üτη.

¶ρθρο 73ο : Για κÜθε Üλλο θÝμη το οποßο Þθrλ, προκýψα, τüσο κατÜ τηιι

υποβολη τcýν ,τροσφορþτι, üσο κιòι κοòτÜ τη διαρκει"οτ τηò μισθþσεωò το οποßη δεν

ιτροβλÝιτετm αιτü την παροýσα διακÞρυξτ1, θα εφαρμüζοwαι οι διατÜξειò του 9[.

41s2/2013.

¶ρθρο 74ο Σε ιτερßιττωση 6ιαιτßστωσηò Μü το ΔΣ του Ι6ρýματοò wεργοýwοò ωò

Ε,πιτροιτη .Ιξ-Wσrιò των ιτροσφορòΙη, κατÜ το οòιιοιlηια τÜγν wσ9ρηηστòσν

φακÝ:λι,ιτι (λαμβþιιουσα χþρα μετÜ τηιι 2" ΙουΜου 2018 σε χþρο και χρüνο που

θα ανακοινωθεß στιò 2 ΙουΜου 2018 στην ιστοσεßß6α τηò ΙερÜò foΙ,ητρüποληò

¶ρrηò αιιιιιυ.ßmατtßs.!ιß ιτροκειμÝιιου 1)α λÜβουν γνþση οι συμμετÝχοwε) üτι

λεßπει οιοδÞποτε εκ τòσν αsταιτοýμwòσν και προβλειτüμενων στηφ παροýσα

1)ομιμοποιητικòΙη τγρÜφò^γυ Þ δευ ιτροσκομισθεß κατÜ το κιιοιlιγα εκÜστου

φακÝ!Ιιου, κπτÜ τα ,τροοò1,)αφερüμ*ο, δε θα γrο* 6εκτÞ η συμμεòοχÞ του

wδιαφ ερομÝνου αιτü τητι αρμü6ι"α Ειτιτρ οπÞ.

f Ýγκρ-η τοι, φιοτλÝηιατοò wωτüκαττι σην ΝýοdιειστικÞ κρßη τηò

Ζηlιüσιαò¶ρχηò και ο οòναδειχθησüμwοò εκ τηò αιιωτÝρω 6τα6ικασßοcò ιλεω6üτηò

ου6w δικαßωμα αιτοκτÜ αιòü τυχüν μη τκριση αυτοý κοατ(ýν πρακτικþυ τηò.

ΙΓληροφορßεò ιταρÝχοwαι αJτü τη Γραμματεßιc του Ιδρýμοòτοò κοcι 6η αιτü τοιι

του Ιδρυματοò Διονýσιο ΔýÜρη (τηL ειτικοινòσνßαcò 2681-0-27747),

ι1



Ντü τα μÝη του ΔΣ του Ι6ρýματοò Ιερεα Μlþλαο 1(μκοχρÞστο (rηL

εJτικοι1)(ýνßαò 2681026340) « Θεοφτι,τη ξοιιτσογþwη ( ,ηL ειτικοιιιτ,ινßιòò

2681-σ27Φ2) καθþò ιòαι φτü το τιομιþ συμβουλο ταυ Ιδρυματοò Φßλυτιτο Δημ.

ΓκΙπη, Δικηγüρο του 9Τρωτο6ικεßου fl,ρταò (τηΜ9οσνο: 26S 1 -υ7 14 2 2)
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Του,.,..,.^

ΓιΑ ΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ß
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΑΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡοΣοοΡΑ

ΜιΣΘΩΣΗ τοΥ ΑΚιΝΗΤοΥ ,,........,,,...,(ΠΕΡιΓΡΑΦΗ ΑΚιΝΗτοΥ ¹

Ο κÜτω& υπογεγραμμÝνοòδηλþνω υπεýθυνα üτι ουδεμßα αξßωση για μεßωση ταυ μισθþματοò
Ýχω Þ διατηρþ καΘ' üλη τη διÜρκεια τηò συμβÜσεωò μισÜΙισεωò, καθüσον αναγνωρßζω üτι το
επιτευχθÝν μßσθωμα (και οι συμfuτικÝò του προσαυξÞσειò) αwαποφßνεται πλÞρωò στην
εμπαρικÞ αξßα του μισθßαυ υπü τιò παροýσεò οικονομικÝò συνθÞκεò.

¶ρτα, .................2018
Ο ΣΥΙΙΙΙΙSΕΤΕΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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