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9ý,ειο δ οτικÞ ò Δ η 1ωπ ρ ασßαò

'Το Διοικητικü Συμβοýλιο του Υφιιιω9ελ.οýò Ι6ρýματοò με τη1)

εsτωνυμßα IºΒWΚΟΧΙΕΙΟΝ «ffiΩΙFΓΙΟt 1σΙ ΣΟΦΙ¶Σ *I,fl|IΣUt», που

ε6ρεýει στην j,ρτα (9λατεßαc ¶ηαò ΦκνερωμÝνηò) κm ει<ιτροσωπεßται ιιüμιμα,

6wÜμει τηò με αριθμο j/lG3-201S ItρÜξτlò αυτοý και σýμφωαα με 6ιπταξαò Ν
4182/2013,

Προκηρυσσα

!ΤΚιοδοτικÞ δημοιτρασßπ δια wσφραlηστòσν προσφορþιι (κατÜ τα κκτωθι

αιιαλυτικþò εκτεθÝwα) )ηα τη μßσθωση εsτß τριετßοòò , ενüò διαμερßσματοò θιτü

στοιχεßοcΦ2), πουβρßσκπm στο δεýτερο üροφο οικοδομÞ9 κφwηò στηιι περιοχÞ

ΜψσιÜ ¶ττικÞò km ειτß τηò 6ημοτικÞò οδοý Δαρειþτου - αΡ. 2, εμβαδοý 109 τμ

καθþò και wüò ισüγεωυ χþρου στÜθμευσηò (γκαρÞ, υπü στοιχεßα [º(6 εμrααδοý

1 6, 69τμ, ειτß τη ò αυτÞ ò οικοδομÞ 9

ΣχετικÞ ατιακοßνωση, προòγνþση των wδιαφερομευωιτ να συμμετÜσχοw

στην ,ταροýσα 6ιιcδικασßÞ θα ατιαρτηθεß στητι ιστοσεtßδα του ¾πουργεßου

Οικονομικýν, ειτψλεßα του Γ ραφεßου Εθwκþυ º(}η ρο6οτημπτων τη ò Δ ιεýθwση ò

j"υτοδιοΚησηò ξ, flιτοκÝwρωσηò τηò 9ΤεριφÝρεια hfπεßρου, εsτß εΚοσι (20)

τουλÜγστοιι ημÝρεò ,Ýωò τηιι 1ζΛταληιòτ,ι¸Þ ηβΡομηlτßα 2 lou}vbu 201S. It
δημοσßευση τηò σχπικÞò ιτρüσκfulσηò θα γr, κ,ξι στηφ ιστοσ*ßδα τηò

jsτοκwτρωμηηò Διοßκησηò 1{πεßρου - ΔιττικÞò foΙακεδονß"αò καθþò km σΓη1)

ιστοσÜßδα τηò ΙερÜò fuΙητρüιτοληò ¶φηò τιιιηιl.ßττυtßs.gτ .|Ειòßσηò θα

τοιχοκοΜτlθεß στην εßσοδο τÞò οικοδομÞò üπου βρßσκεται το ,ßροò εκμßσθωση

ακßνητο και σýμφòσνα με τιò διατÜξειò του t[. 4182/2013 üιτωò ισχýει σÞμερα.



Οι wσφρηηστεò προσφορÝò μετÜ τòσν λουτþν 6ικαιολοlητικþν qηιρÜ9ωιι, θα

υιτοβÜλλοwαι αsτü τουò wδιαφερüμwουò *ü ,ηò 6ημασιειισεωò ττlò σlòπικÞò

ανακΔßνωσηò στη1) ιοτοσλßδα του {ποιτργεßοιι οιιòσυομικýν, Ýωò κξι 2/7/201Ε

στα γραφεßα του ξοινωφλαýò Ι6ρýμιòτοò με την ειτωνυμßαWΙWΚΟ*Ι|ΕΙΟΝ

«!ΤΕΩζμΤΙΟ{ºαΙ ΣΟΦΙ¶Σ *LΛ|ΙΣαtη που εδρεýα στηιι ,4,ρτα (Ι(λπτεß"οc ¶γ'«ò

ΦκνερωμÝνη) κατÜ τιò εργÜσιμεò ημÝρεò αΖτü 08:00 ιτ.μ Ýωò 14:00 και θα

ιταραλαμβανοwαι υιτü του ΓραμματÝωò Διοwσßαυ ΔιβÜρη (τηΜ9οσνο: 2681-0-

27747 και 2681-0-278S3) ο οποßοò και θα χορηγεß σχετικü αιτοδεικτικü

(ιτρωτοκολλο) ιταρÜ6οσηò παραλοcβÞò εκÜστου φακÝλου συμμετοχÞò. to

ιτεριεχüμwο του qηιρÜφου υποβοληò ,,ωcηrηò ιτροσφορÜò α:τü οιοιιδÞποτε

συμμετÝχοwα θα εßνm σýμφòσνο με το gt¶φ¶ΦΠtfoΙ¶ 1 τηò παροýσηò.

It σχετικÞ 6ε 6ι,α6ιιòπσßα θα διÝιτετη mü τουò κüσαοOι üρουò :

¶ρθρο 1" 1{ wοικßιòση αφορÜ μßσθωση διιcμερßσματοò κm χþρου στÜθμευσηò

οχηματοò και η τιμÞ εκκßνησηò ωνÝρχεΕm στο ποσü τò,ιν 600,00 ευρþ μηνιαßαη

¶ρθρο 2 : ΔΙΚ¶ΙΩ*l¶ Σt*ß*tΕtΟβtΣ' : Δεκτοß στηιι δημοπρασßιc yivowm

'τΕ,Μηιιεò ποΜτεò αλλη6α:τοß ποΜτεò ημεδα:τÜ κm αλλ.ο6αιτÜ νομικÜ ιτρüσωπα.

Οι επιθυμοýwεò να λÜβοιη μÝροò στην δημοπρασßιc θα προσÝρχοwαι

αιιτοιεροσþιτωò η δι' ει<:τροσþιτου νομßμωò εξουσιοδοτημÝγου ειτι6εικνýοwαò

κατÜ τητι ιòαρÜ6οση του wσφραlηστου φακÝ!\ου στοιτ ΓραμματÝα του Ιδρýμοòτοò

και ε1) σwεχεßηc προσκομφwαò τγραφη (μ, θεωρημÝτιο το γυÞσιο τηò

υπογραφÞò) εξουσιοδüτηση (Þ « συμβολmογραgηκü εwραφο) καθþò km

σχετικü πρακτικü του νομικοý προσþιτου, ωνýüγωò του νομικοý καθεστþτοò

,του το διÝπει,

Στητι διαδιιòασßα αξωWσηò το,ητ προσφορdηι mτορΡßπτ,οwαι ιòπι 6w γßτιετει

δεκτη η σιιγιιετοχη τουò : α/ ¼σοι προσκομßσοw ψευ6εßò δηλþσειò Þ δ*

ιτροσκομßσουν οιτοιο6Þποτε αιτü τα κατωτÝρω α,ναλυηκÜ αυαφερüμwα

6ικmολο7ιτlτικÜ, β/ j:τοιÜεßοwαι εsτßσηò τηò συμμετοχÞò στην παροýσα

ιτλειοδοτικÞ 6ημοιτρασßιc : α] οι οφειλετεò του Ιδρýματοò αsτü οιτοωδÞιτοτε αιτßιτ

καθþò και οι σýφγοι τωτι οφελπò!η, οι ατsιÜwεò αμφοτÝρωφ αυτþν [ητοι τòσν



οgαλετþυ κοòι τωφ συφγòσν αυτþιι ] και οι κατιüwεò τουò km οια6Þιτοτε

ιτρüσωιτα ιτου, ι<mÜ τηιι κρßση του ΔΣ του Ιδρýματοò wεριοýν yoc λογαριασμü

αυτþιι, καθþò κιcι συlψετÝχοwεò σε προηγοýμwεò δημοπρασßε9 οι οιτοßοι παρÜ

το γqτονüò üτι ιτλειο6üτησσ,υ δεν αιτε6Ýχθησοòτι τελικþò το αιτοτÝλεσμα mπòbν,

καθþò κβζι οι, κmÜ τηφ 2" Ιουλßου 2018 υπερÞμεροι οφελσεò του Ι6ρýματοò

τηò ΙερÜò folητροπüΚωò ¶ρτηò κοòθþò κοcι τGιν λοιιτþν Ιδρυματòσν τλαýwòσν

υπü τη1) ειτοιττεßα του Σεβασμιωτfuου foΙητροιτοΜτη ¶ρrηò. fußοηò

asτokfuiowm τηò Δημοπρασß"οcò τα νομικÜ ιτρüσωπα, στα oπoinc συμμσÝχει ωò

μÝhòÞ ιιομιμοò ειòsτρüσωιτüòτου Ýνα αsτü τα οcτιωτÝρω πρüσωιτα.

¶ ρ θ ρ ο 2 α : Δ ΙΚ¶ Ι ΟΛΟΠ[ΠΚ¶ ΣtΧLθγΙΕΤΟfr {Σ ΦΤΣ ΙΚΟt gΤ(ηΣ WΤσΧ ¶)

to ΔΣ του Ιδρýμmοò θα 6Ýχεται σφρηησμwεò γραιττÝò rτροσφορÝò μ, τα πληρη

στοιχεßιc τòσν w6ιαφερομwων (οτιοματειτòΙηυμο, διüτητα, 6ιεýθυτιση, τηΜφò^τνα

ατικοινòσνßα). to περαχüμwο του wσφρηιιοτου φακÝ:λου εξτ,περικÜ θα

αναγρÜ9α

¶ΚΙfufJΙτοÞ ,Ισ4t¶ t¶ πΦ¶tγ¶ΦΕα¼94Ε9α) ΠΙσΚΦtΣυΣ tστ
ΚΟΙWΩζmΛσΤΣ Πtr]γΙ¶ΤΟΣ θγΙ|Ε ΙΙ{9ν' f!ΤΩ9ν'ΥΛηΤ «tº{cWKO*LEION

q¸aΠIOt 1(¶Ι ΣΟΦΙ¶Σ *ß¶Ι¸αΤ» Οι σφραγσμευεò γραιττÝò προσφορÝò

συwαχθεßσεò ι<πτÜ τα αναφερüμευα στο !Ιt¶α¶ΦtΧΙ¶ 1 ,ηò ιταροýσηò θα

συνο6εýοwm mτü τα κστωθι δικαιολοlπlτικÜ: α) φωτοκwßγραφο του δþτßου

ασΓυl)ομικÞò ταυτüτηταò Þ τmιτüτηταò ιτοΜτη q.φ, Þ Μλου επßσημου qτρÜφου

ταυτοπροσωπßιòò j) φωτοκwßγραφο του τλευτΜου εκκαθαριστικοý

σημειþματοò του ει.,6ιαφερüμwου Þ βφηßrοη αιτο6οσηò ¶ΦΛη 1noc ιτοΜτεò Ε.Ε.,

γ) υπεýθυιιη δÞλιοση του Ν. 1599/19S6 στητι οιτοßοò θα δηΚbτιει ρητþò κοcι

ατιειτιφýλακτα üτι : ι/ Ýλrγξ, το προò ετιοικßιcση κτßριο, διιστßστωσε καfuhò την

υπÜρχουσα κωτÜσταση α:τü ιτλευραò φθορþν και ocl)aykaicσv κατασκευþν, þστε

τια καταστεß αυτü λειτουρηκü και κατÜλλτlfu )πα τη1) κÜλυψη του σκοποý γα
τοιι οποßο προορßζπm, üτι η δαιτκιιη αυτÞ θα βαρυνει τοιι ß6ιο km üτι δw θα

τφει ουδÝποτε κm ου6εμßα αξßωση )ηα τη1) αsταραßτητη δα:τκτιη ειτιδιορθþσεωò

τòσν βλαβþιι -κατασκευòΙτν, καθüσον ωτÝò τιò υrτοχρεþσειò τιò κναλαμβκιιει ο



ßδιοò km δετι Ýχα κατιßrc σχÝση με το καταβαλλüμwο ενοΚιο και η/ Ýλαβε γνþση

τωτι üρωτι τηò 6ιακÞρυξηò καθþò επßσηò κm τηò κατÜστασηò του ακιº)Þτου, 1ηα το

οποßο ιτροτßθπm ιια πΚιοδοτÞσει και δ) τγη.ι òτου στη 6ημπρασßα

με βφαßωση του Φιlφ γα παρακατÜOεση σ' αιιτü Φτ' mιýν, που εòτιθυμεß º)α

fufrβo μροΕ ποσοý ßσου προò δýο (2) γηττcßα μι,σθþματα του ορßου πρþτηò

προσφορÜò Þτοι 1200,00 ευρþ.. I{ σχετικÞ βεβαßωση θα αναφÝρει ωò αιτßοò τη

Μξη ,γγ"ηση καθþò και το ακßτιητο )ηα το οιτοßο ιτλειοδοτεß., Εφüσοτι ιτρüκειται

γα ιτοΜτη εκτüò Ε.Ε αsταιτεßται º)α αιτοστεßλει φωτοοcwßγραφο Ü6ειαò

ιταραμοιτÞòτου στηv χþρα σε ισχý.

Θ) 1{ κνωτÝρω ηηη)ηση συμμετοχÞò θα εsτιστρÝφετη μετÜ τη Μξη ,ηò

δημοιερασßιcò σΕουò αιτοτυχüwε9 θα κρατηθεß üμωòτου τλευτκßου πλειοδüτη και

θα υποβληθεß μαζß με τα ιτρακτικÜ στην αρμüδια'Υιτηρεσßιc γα φριση. 'Το

ιτεριεχüμwο του τγρÜφου, που αφορÜ τηιι κατÜθεση qòτησηò mü Ýκαστο τòσν

συμμετεχüwΦν θα εßιιαι σýμφωιιο μετοΠ¶α¶ξΠt*Ι¶ 2 rηòπαροýσηò.

Σε περßιττωση που κfuτοιοò συμμετÝχα στη δια6ικασßα γα λογαρι"οcσμü

Üλ)ου, πρÝιτει 1)α προσκομßσει üλα τα κτιωτÝρω δικmολαγτlτικÜ 1ηα λογαρι"οcσμü

αυτοý του οιòοßου ιòΚιοδοτεß, προσκομφwαò πρüσφατο εýκü πλτlρεξοýσιο

συwεταγμwο αιτü ΣυμβολαιογρÜφο Þ «* τγραφη (με θεωρημÝρο το 1ηÞσιο τηò

υπογραφÞ Q εδικÞ ιτροò τοýτο εξουσω6üτη ση.

¶ρθρο 2 β: ΔΙl(j,ΙοΛοΓ}ΤΠlα ΣΤθγιθγß_ΕtοβtΣ wο*ιικσΤ Π(ηΣαΠσΤ
to ΔΣ του Ιδρýματοò θα δÝχετm σφρηησμετιεò γρκΖττÝò προσφορÝò με τα ιτλÞρη

στοιχεßοc τòσν ευδιαφερομwωτι (στοσνυμιιτ, διακριτικüò τßτλαg Ý6ραò 6ιεýθυιιση,

νüμιμοò ειòιτρüσωιτοò τηΜφωυα ειòικοιιιωνßα9 ). to περηòüμwο του

wσ9ρÜγιστοι, 9ακÝ.}rοιι ,ξr*ρ«* θα αναγρÜφα «Γυ tlf *ΠΣΘΩΣff tarΥ

¶ΚΙ9,ιºττστ .....(tι¸φπφ¶ζfl{ ¶ΚΙ9#βτοÞ Κ¶τ¶ t¶
π(η¶Μ¶ζffiζη%!Ε.^t¶) Π Ι σΚÞtΣ Ι¶Σ τσt Κ ο Ι wΩζπΕΛστΣ αΙ ÞwιτοΣ
θγι|Ε ýtºV' WτΩθ,τΥθγιΙ¶ dΙºeπκοθι4ΕΙοΝ Γ¸αFτΙσt 1αΙ ΣοΦΙ¶Σ

frl¶|ΙΣα¾». Οι σφρηησμwεò γραιττÝò προσφορÝò συwαχθεß.σεò κατÜ τα

αναφερüμευα σω Π¶Φ¶αυ{9Ι¶ 1 ,ηò παροýσηò θα συφο6εýοwαι αsτü τα

4



κΚτωθι δικαιολογητικα: α) Εwραφη προσ9ορÜ συμμετοχÞò σσwαχθεßσα ( κατÜ

τα αναφερüμwα στο Π¶α¶ξDtºγΙ¶ 1 ,ηò ιταροýσηQ, fl ηαþηση συμμετοχÞò

συwαχθεßσα ( «Ü τα αναφερüμwα στο !ΙtηφηξΠtgγΙ¶ 2 ,ηò παροýση8, γ)

9tιστοποιηττκü αρμüδιαò αρχηò α:τü το οποß.ο ιια προκýιòτει üτι το υπαΡÞφ

τιομικü εßτιm wÞμρο ωò προò τη φορýσγικεò υιτοχlιεþσαò τοιτ κατÜ τηιι

ημερομητιßοc διwÝργειαò τηò δημοιòρασßαcα 6) Καταστmικü Εταιρεßοcò και

τροιτοιτοιÞσαò αυτοý σε κυρωμÝνα τwßγραφε ε) εε ιτερßsττωση Ο.Ε., Ε.Ε. Þ

Ε.Π.Ε. ,τι.σßοrτοιητικü αιτü το αρμüδω Ιfρωτοδικεßο (και αιτü το ΨΕθγΙΙ{ αν τοýτο

αιταιτεßτm) αιτü το οποßο θα προκýπτουτι η 6ημοσßευση του κκτασΓξτικοý και üΚò

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

δημοσιευθεß η σýσταση του φομικοý προσþιτου καθþò και ßFΕξ αsτü τα ογτοßα

ιτροκýιττοw τα ιτρüσωπα, τα οποßα 6εσμεýουιι με τη,ν υιτογραφÞ τουò το νομικü

ιτρüσωπο, η) Σε περßιττωση που το συμμετÝχοφ ν.π. Ýχει την μορφη Ε.ΠΕ. Þ

¶.Ε., πρατσικü συτιε6ρßασηòτου Δ.Σ., με το οιτοßο αιτοφασßστηκε η συμμετοχÞ τηò

ετmρεßοòò στην δημοιτρασßα εκμßσθωσηò του ακιιιÞτου και η υιτοβολη προσφορÜò

τcθþò km το εξουσω6οτημÝιιο ιια καταθÝσει την ,τροσφορÜ φυσικü προσωιòο, θ)

ΣχετικÞ 6Þλωση τηò υφισταμwηò ακßτιητηò Ζòεριουσßαò (Εwυπο Ε9) του

συμμετÝχοwοò φομικοý ιτροσþιτου, ι) tιταιθ*η 6ß|rrση τσι) Ν 1599/1θ86 του

συμμετεχοwοò )ηα λογαριασμü του ιιομικοý ιòροσþπου (υφισταμευηòβεβαß"ωò σε

κÜθε περßιττωση σχετικÞò πρüβλεψηò στο σχετικü πρακτικü ΔΣ του νομικοý

προσþπου) στηιι ο:τοßοc θα δηλτΙτα ρητþò κοòι οòνεròιφýλιcκτα üτι λητξε το προò

ειιοικßοcση κτßρω, διαιτßοτωσε καfubò την υιτÜρχουσα κmÜσταση αιτü ιτ.λευρÜò

φθορþιι km οφητκαßωυ κmασκαηòbν, þστε τια κmαστεß αυτü Κιτουρlηκü κοcι

κατÜλλτlλα )ηα την κÜλυψη του σκοrτοý γα τον οιτοßο προορßζεται, üτι η δαsτκνη

αυτÞ θα βαρýιιει το ιιομικü ιτρüσωιτο km üτι δw θα ηιεßρει αιπü km οι εταßροι

του, ου6Ýsτοτε km ουδεμßαò «φrοη )ηα τηº) mταραßτητη δωτÜιιη ειτýορθþσεωò

τσν βλαβþν -κατασκαsþν, καθüσον αιπÝò τιò υrτοχρεþσειò τιò αιιαλαμβÜιιει ο

ß6ιοò και δευ Ýχα καμßαò σχÝση με το καταβαλλüμευο wοßκιο, κ) "tπαιOιιιιτ1

6Þh"η τσιι t{. 1599/19S6 αιτü τοτι τιομßμωò συμμετÝχοwα )ηα λογαριασμü του



1)ομικοý ,τροσþπου φφισταμwηò βφ«ßrò σε κÜθε περßιττωση σχετικÞò

πρüβλεφηò στο σχετικü πρακτικü ΔΣ του ιιομικοý προσþιτου) üτι Ý:λαβε γυþση

τηò ιταροýσαò διακÞρυξηò και τηιι αιτο6Ýχεται ßνlρωò και ανεrτlgýλαχ-τα.

¶ρθρο 21τ tΙΟΙ9Τ¸Σ |Ε{tΙΣl{rΙ¶ΘΕ|ΕΙΣ ΓΙ¶ tσΤΣ Σt*Ι*l|ΕòΙ¸ΧΟtfΕΕΣ :

¶) ΔικοcιοληγητικÜ ιτου Ýχοw εκδοθεß σε γλþσσα ÜλΙη, εκτüò τηò ΕΜτlιτικÞò θα

σwοδεýοwαι υrτοχρεòστικÜ α:τü ειτßσημη μετÜφραση τουò (αιτü το tιτουργεßο

|ΕξωτερικòΙη Þ κατÜ περßsττωση α:τü ττlτι αρμü6ιοc ΕλλτlνικÞ ΤtροξwικÞ ¶ρΜ )
στητι ΕλλτlιιικÞ γλιhσσα ts) ΣημειωτÝον üτι σε περßιττωση κατÜ την οποhc

μισθωτÞò εßτιm νομικü πρüσωπο-ετmρεßοc, πÝροòτι τòσν ατιωτÝρω, θα ευθýνοwαι

προσωπικÜ w τηφ εκιλÞ ρ ωση τòσν ü ρ òσν τη ò καταρτισθη σομηη ò μισθ þσεω ò και

τα μÝλι1 αυτÞò σε περbπωση ιτροσωπικÞò εταιρεßαò καθþò και ιιüμιμοò

ει<ιερüσωιτüò τηò σε ιτερßπτωση κεφαλαιουγκÞò πmρεßοcò. Γ) Σε περßιττωση

συμμετοχÞòνομικοý προσþπου η 1)ομιμοποßηση τηò συμμετοχÞòτου θα κριθεß αsτü

το νομικü κοcθεστþò που το διÝιτει.

¶ρθρο 3ο : foßετÜ τη ληφι τηò ωò κτιω προθεσμ'αò υποβοληò τcýν προσφορþιι, το

ΔΣ του Ιδρýματοò θα συwÜξει ιτρακτικü στο οιτοßο θα περιλ"οcμβτι.ιοwαι üλεò οι

προσφορÝòκαιτα αsτü το 9ιΤüμο προβλειτüμευα στοιχεßη βÜσατòσυ διατÜξεòσν του

^Γ. 
4182/2073, και θα κτια6εßξα ωò μισθτ^ττÞ το1) προσφÝροwα το υφηΜτερο

μßσθωμα και με τουò ιτλÝον συμφÝροwεò ληιιτοýò üρουò εκμß.σθωσηò )flβc το

Ιδρυμιc. It στιμjαση εκγßσθωσηò θα ιòπταΡζεται ,,wο ýοτερα mτü προηγοýμεντι

ενηβρωση τηòΔηlιüσταò¶ρχÞΕ η οιτοßαμιτορεß μσα σε δεκmαιτε (15)ηψρεòιια

6ιαταξειτια μη σιηιαφθεßη σιιγ!αση. ,,ε αδικÜ mτωΜημειη müφασÞ τηΕ

¶ρθρο 4ο : 1{ μßσθωση αρχßζα αsτü τηιι υιτογραφÞ του μισθωτηρßου συμβολοcßου,

το οιτοßο ιτρÝ:πει να υπογραφεß μετÜ αιτü δÝκα πÝιιτε (Ι5) ημÝρεò αφοý αναρτηθεß

το wτοτÝλεσμιc τηò δημοπρασß"αò στητι ιστοσεΙßδα του ¾ιτουργεßου Οικοιιομικþτι

και ýστερα αsτü σχετικÞ πρüσýτlση του ΔΣ του Ι6ρýματοò . Σε περßιττωση μη

ιτροσλεýσεωò του τεΚυτΜου πλειοδüτη εwüò τηò οριζüμενηò ημερομηνßα9 Þ

αθπÞσεωò αsτ' αυτüν τω1) υποχρεþσεοσν του, εφαρμοζοwm ειò βÜροò του οι

διατÜξαò του Ν. 4182/2013 ( *φοΜ ιτροστßμωτι κ.τ.L). ¶ν ο μισθωτÞò δw



προσλθει Þ αρυηθεß 1)α υιτογρÜψει το οικεßο συμφòσνητικü, ειτιβÜλλεται

χρηματικÞ ποwÞ ßση αε τρßιc (3) μητηαßα μισθþματα τηò προσφορÜò του, ποιιιÞ η

οιτοßα βεβαιþνεται και εισπρΚττετm σýμφωτια με τιò διατÜξειò του 1(þδικα

Εßσιτραξηò Δημοσßισν Εσüδωτι, εν σwεχεßοc 6ε, μπορεß να κýεßτm ο δειισεροò

κατÜ σειρÜ ιτλειοδüτηò γα την υπογραφÞ του συμφcσυηηκοý εφαρμοζüμwων

κναλüγωòτòσν διοòτÜξεων του Ν 4182/2013.

¶ρθρο 5" : 7. It μßσθωση αρχßζα αιτü τηιι υπογραφÞ του μισθωτηρßου

συμβολοòßου, κατÜ την οιτοßοc ο μισθωτÞò οgεßλη (πÝρκτι τηò εγγºÞσεω) να

ιτροκαταβαλει yιc το ακßιιητο το μßσθωμα του πρþτου μισθωτικοý μÞνα και θα

Ýχο 6ιαρκεια τρκΙη β) ετdγυ. ΜετÜ τη λÞfu τηò μßσθωσηò 6ýφαται να

συμφωιιεßται η ατικνÝωση αυτÞò y"oc χρüι.ιο ßσο Þ βρτ"ηρο με τουò ßδιουò üρουò.

2. to μßσθωμα, που θα ειτιτευχθεß θα ισγ)ει )ηα τα ιτρþτα 6ýο (2) μισθωτικÜ Ýτη,

ενþ με τηιι wαρξτ1 του τρßτου μισθοστικοý ετουò km εwεýθεν το μßσθωμα θα

οcναJτροσαρμüζο*, προσωξατιüμευο, σýμφοτυα με το Δεßκτη tιμòbν ξατατιαλαπÞ

(^rI8 του αμÝσωò προηγοýμευου Ýτουò üιτωò αυτüò κοcθορßζετm αιτü τηυ

Ε.Σ.ÞΕ. Σε περßιττωση ,του υπÜρχα αρνηηκÞ μεταβýη του Δtξτο μμßσθωμα

θα ιταραμεßνα το ß6ιο. j. Ο μισθωτηò 6ειι Ýχει 6ικαßωlια υποβοΜò αtπlσηò 1ιτα

μεΙ,ωση του μισθþματοòy¸ οποι,ον6Þιτστε λσγο κτι αττßα. 9tροòτοýτο μαζß με τηιι

προσφορÜ κοcι την τ,γυησÞ του, Ýκαστοò τασν συμμπεχüwων y"oc οιοδÞποτε

μßσθιο θα υποβÜλει και σχετικÞ δÞλαπη με ιτεριεχüμενο σýμφοσνο με το

gαα¶ξυ{Χ,Ι¶ j ,ηò παροýσηò. to μßσθωμα θα προκιòταβüλλετm εwüò τòσν

ιτρþτòσν τρκΙτυ (3) ημερτ;ιν κÜθε μισθωτικοý μηφüò με κmÜθεση σε τηροýμwο

τραsτεζικο λογαριοòσμü του Ιδρýματοò χωρßò περmτÝρω οχΜση.

¶ρθρο Θ : 1. to καταβληΘw, σýμφασνα με το Üρθρο 2 ,ηò παροýσηò ποσü τηò

τlþησηò γα τη συμμετοχÞ Ýκαστου ιτΚιοδοτοýwα μισθωτÞ στη δη μοιτρασßη το

οποßο σε κÜθε περßιττωση θα εßιιαι ßσο με 6ýο (2) μηwκßιc μισθþματα, θα

ιταραμÝτιει Κτοκα στα χÝρια του εκμισθωτÞ Ιδρýματοò ωò qηþηση )n c την καλÞ

εκτÝλεση τòσν üρων τηò σýμβασηò εκ μÝρουòτου μισθωτÞ . 2.1{ qlþηση αυτÞ θα

ειειστρÝφεται ατüκωò στο μισθωτÞ κατÜ τη ληξη τηò μßσθωσηò κm υπü τητι



προýπüθεση τηò εμJτρüθεσμηò και ιτροσÞκουσαò α:τοχþρησηò του αsτü το μßσθιο
τητι αιτü6οση ελεýθερηò τηò χρÞσηò του και τòσν κληδιýν του, τητι εξüφ)ηση

üλΛrν τò^τν ληγαριασμþν κοινÞò ωφÝλει^οcò κβ0 κοιφοχρÞστωτι και την w γÝνει
εΚΚαθÜριση üλrσν τωφ οικο'Ι)ομικòΙιν εκκρεμοτÞτωτl. Στητι ιτερßπτωση ιταραβßασηò

αΙΤü ΤΟ μισθωτÞ οιτοωυδÞποτε τωφ üρωτι του μισθωτηρßου, οι οιτοßρι εßφm üλοι

ουσιþδειò η χρημξτικÞ αυτÞ εllþηση θα κατωτßπτει υιτÝρ του Ιδρýματοò ενþ η
το ºδρυμα θα 6ιατηρεß στο ακÝραιο τα δικιcþματÜ του )ηα την κÜλυψη κÜθε

θετικÞò και αsτοθετικÞò ζημßαò αιτü την αθετηση των υrτοχρεþσεòσν εκ μÝρουò του

μισθωτÞ. 'Το οòτιωτÝρω ιτοσü τηò qOη)ησηò σε καμια ιτερß^πτωση 6εν θα

συμψηφßζετm ,τροò τα τυχüιι οφελüμwα μισθþματα Þ ιιε οιτοιαδÞιτοτε Üλλη
οφελÞ του μισθωτÞ.

¶ρθρο ν : 1{ κατκνÜλωση ýδατοò km ηκκτρικοý ρεýματοò ωò και τßcθε Üλληò
ιταροχÞò κοιιιÞò ωφÝλειαò που εßτιαι αιταραßτητη )ηα τη κιτουργßα του μισθßου
θα βαρwουφ αsτοκλει.στικÜ το μισθòστÞ , ο οιτοßοS με τηº) υrτογραφÞ του

μισθωτηρßηυ συμβολοòßου υrτοχρεοýται να ιτροβεß στηº, αλλοζγÞ του οιιüμmοò

χρÞστη στουò ιταρüχουò κοινÞò ωφÝλειοcò. ο μισθωτÞò υποχρεοιτται στηφ

ΚαΤαβολη üλιοτΙ τc,η δηιιοσßι,ηι κm δημοτικòbν τεfuΙγν σε σχεση με το μßσθιο,
Καθþò ειτßσηò κι(ι σΕην καταβολη τηò αναλογßηcò τòσν κοι.νοχρÞ**, δα:τανc;ιγ

ΤΟυ μΙσθßΟυ βÜσει τcw διατÜξετ^τυ του ξκιιονισμοý !tολυκατοικß^οcò. οι κτιωτÝρω

δ α:τÜν εò θ α θ ε ω ρ οýw αι μßσ θ ωμα.

¶ρθρο & : 7. ff χρÞοη του ακιιιÞτου ορßζεται τιιωτÝρω αναλυτικþò.

]ιταγορεýεται ρητÜ οποιιcδÞιτοτε αλλιòγ) τηò χρÞσηò αυτÞò καθ' üλη τη διαρκειιc

τηò μßσθωσηò και σε κÜθε συμβατικÞ ιταρκταση τηò αν 6w υφßοταται τγρ«φη
Þτκριση ιτροò τοýτο του ΔΣ του Ιδρýματοò. ΦιrÜ mßσηò αsταγορεýεται η
υπεκμßσθωση του μισθßου ακwÞτου. ο μισθωτÞò υιτοχρεοýται να δÝχετm

ειτισκÝψειò στο μßσθιο τüσο τòσυ μýιΙη του ΔΣ του Ιδρýμmοò üσο km müμòσν,

ιτου θα ετιδιαφερθοýτι μýλοντικÜ γα ιτλεωδοσß^οτ σε ιτροσεχÞ νÝα διακÞρυξη

εΚμΙσθþσεωò αυτοý. ΕιτυλÝον σε τυχüτι ατιακαιιιßσειò του ακινÞτου, ιτου θα

αιταιτηθοýν και θα εκτλεστοýτι ειτψλεßιc του Ι6ρýμ^οòτοò ο μισθωτÞò θα



ειτιτρÝγει αsτρüσκοιττα την εκτÝλεση τωº) αιταιτοýμwωτι εργαmòΙη, 2. Ο

μισθωτÞò υιτοχρεοýτm τη συμμüρφωση του στον κατιοwσμü τηò πολυκmοικßιcò

φα κÜνα «ý"Þ χρÞση του 6ιατηρþwαò το καθαρü, ευιτρειòÝò καL σε «ý"Þ

κmÜσταση, 6ιιcφορπικÜ θα ευθýι.,σαι προò wτοζημßωση γα κÜθε φθορý β,Ιcβη

Þ hμß« ιτου τυχüιι ιτροξwÞθηκοòν σε αυτü, με εξκßρεση τιò ζηαιÝ9 φθορÝò κ.τ.L

τηò συνÞθουò χρÞσηò. Ο μισθωτÞò υrτοΝρεοýτm να χρησιμοποιεß το μßσθιο κmÜ

τÝτοιο τρü:το, ,του να μην θßγειτηιι ησυβα τηιι υγεßιò, την εργασßη τηιι ασφÜλεια

και τα χρηστÜ Þθη του εκμισωτÞ τωτ., λοι.ιτòΙη ευοßκωτι τηò πολυκατοικßιcò και

τω,ι) ,τεριοßκòσν. ¶παγορεýξται η κατ,λτιφη ÜλλOιν Þ κοwüχρηστσν χþρòσυ του

κτιρßου,

¶ρθρο 9 : Ο μισθωτÞò υιτοχρεοιhm ,να ,τρα)τμmοrτοιεß με δαιτκνεò του τιò

κιιαlικαßεò ειτισκευÝò χωρßò ιια ειτιφÝρει ουσþ6εò μεταβοΜò Þ αλλοιþσειò πο

μßσθιο. j:ταγορεýετm στο μισθωτÞ να ειτιφÝρα οποιοc6Þιτοτε προσθÞκη,

τροποποßηση Þ μεταρρýθμιση του μισθßου. º(ατüιτιν τηò σwκßιιεσηò αυτÞò ο

μισθωτÞò μιτορεß με δικÜ του Ýξοδα κιcι δα:τüòνεò 1,)α ιτροβΜνει σε διαρρυθμßσειò

στο μßσθιο, εφüσοττ δευ θßγπm η στmικüτητατου κτιρßου ιωcι ο φÝρòσν ορικιιισμüò

Þ η εξòστερικÞ εμφΚτιιση του κτιρßαυ, ýστερα αιòü Þηιραφη γνωματευση εδικοý

μηχκι.τικοý. Ειτßσηò οφεßλει να μερψνÜ wτη διατÞρηση τηò κκτοχÞòτου μισθßου,

αsτοκροýοwαò κÜθε καταιτfuη ση του αsτü τρßτουò.

¶ρθρο 1υ : ΚατÜ τη )νlφ1 Þ Μοη τηò μßσθωση9 ο μισθαττÞò θα υποχρεοýτm να

αιτο6þσει ελεýθερη τη χρÞση του ανωτÝρω μισθßου κοcι να το ιταραδþσει στη1)

ßδια καΙÞ που το εßχε ιταραλÜβει, μαζι με τιò αιτü τον ß6ω γwüμwεò

τυχüι.ι προσθÞκεò Þ ηκ,αταστÜσειò οι οιτοßεò ιτεριÝχοwαι στο ºδρυμα, ιτλτlιι

φυσικÜ τòσν εrτßJτλιýν και τω,ι) κιιιητþτι συσκευòΙγν προσωπικÞò-οικιακÞò χρÞσηò

του μισθωτÞ. Ο μισθωτÞò θα υποχρεοýται στηιι αιτοκmÜσταση κÜθε φθορÜò και

βλ«βηò του μισθßου, εκτüò αsτü ωτÝò που οφεßλοwm στη συνÞθη χρÞση. Για üσο

6ιÜστημα αρνεßται την αsτοδοση, ο μισθωτÞò θ; οφεßλει γιc κÜθε ημÝρα

καθυστÝρησηò α:τοζημßιοση χρÞσηò ßση ιτροò το 1/10 του τλευταbυ μηνιαßου

μισθþματοò

9



¶ρθρο 77ο : 1{ ιταραβαση οποιου6Þποτε üρου τηò μßσθωσηò εκ μÝρουò του

μισθωτÞ, οι οιτοßηι εßφm üλαι ουσιþδειò , üπωò η μη εμsτρüθεσμη πΜρωμÞ

Ýκαστου μισθþματοò τηòβαρwουσαò το μßσθιο αναλιγßαò ειτß τòσν πÜσηò φýσεωò

6αιτοòντΙγν τοτν κοτνοχρÞ*rν χþρων, κ.τ.L, θα ιταρÝχει στο ºδρυμα το δικαßιομα

να κατα3ηιεß)ει τη μßσθωση και να αξιþσει τηιι αsτü6οση τηò ελεýθερηò χρÞσηò

του μισθßου, Ει6ικÜ σε περß^ιττωση μη ιτhρωμÞò εκÜστου τòσν συμφωνημÝνòσυ

μισθωμκτòσν, μη καταβοληò κοινοχρÞσΕων δσ,ιτανþν, το Ιδρυμιc δικαιοýται ιια

αξιþσει 6ικαστικþò την Ýκ6οση 6*τÞò αsτü6οσηò του μισθßου κr(ι τηιι Ýκδοση

6αταγÞ πληρωμÞò γα τα οφειλüμετια κοcι εφüσον σwτρÝχοw üΚò οι

αsταιτοý μ ενεò )ηrc τη διαδικασßοc αυτÞ ιτροýιτοθÝσειò του tιΓü μ ου. Στηιι περßιττωση

αυτÞ, θα καταιτßιττα υπÝρ του Ιδρýματοò η κπτατεθεßσα χρημοττικÞ ηηþηση.

¶ρθρο 1? : ta Ýξοδα χαρτοσÞμου, ο ΟΓfl χαρτοσÞμου κ.Lιτ, (τα oπobc θα

υπολογßζοwm πΜοτι εκÜστηò προσφορÜò )ιια το καθÝιια ακßτιητο)βαρýνοw τοιι

τλευταßο ιτληοδüτη.

¶ρθρο 7jο : Για κÜθε Üλλο θÝμυ το οιτοßα Þθλ, προκýφει, τüσο κ"οòτÜ τηιι

υποβολη τωυ ,εροσφορc;η, üσο και κατÜ τη 6ιÜρκαα τηò μισθþσεωò το οποßο 6ευ

ιτροβλÝιτεται αsτü την παροýσα διοòκÞρυξη, θα εφαρμüζοwm οι 6ιατÜξειò του tιΓ.

41s2/2013.

¶ρθρο 14" Σε ιτερßιττωση διαιτßστωσηò Μü το ΔΣ του Ιδρýματοò wεργοýwοò ωò

|Ε,πιτροπτ1 ¶ξωλΙγησηò τΦν προσφορþιτ, κατÜ το Üιιοιlηια τωº) ενσφραlηστòσν

φακÝλτ^τυ (λαμβüòºrουσα χþρα μετÜ τηιι 2" ΙουΜου 2018 σε χþρο km χρüνο που

θα ýνακοι,νωθεß στιò 2 Ioufuiau 2018 στην ιστοσÜßδα τηò ΙερÜò fulητροποληò

¶ρrηò τιιτηιl.ßιτυπßs.gιò ιτροκειμÝνου ,να λÜβοw γυþση οι συμμπÝχοwεQ, üτι

λεßιτει οιοδÞποτε εκ τÜγν αιτmτοýμwýσυ κm ιτροβλειτüμενòσν στηιι παροýσα

νομιμοποιητικþιι τγρÜφòσν Þ 6w προσκομισθεß κττÜ το Üνοιlηια εκÜστου

φακÝλου, κιòτÜ τα προα,ναφερüμwη δε θα γßτιεται 6εκτÞ η συμμετοχÞ του

wδιαφερ ομÝιιου αsτü την αρμüδι"οc ΕπιτροπÞ.

ι0



α τκρ-η τοι» mσαλÝσ7ι,ατοò wωτüιcετττι στrιν οοω Þ 4Ρßιση τηò

Ζημüσιαòαρχηò κβζι ο αναδαχθησüμευοò εκ τηò ανòστÝρω 6ιαδικασßοòò πληοδüτηò

ουδÝν 6ικαßωμα αιτοκτÜ wτü τυχüτι μη φριση αιιτοý κοcιτòýν πρακτικdη τηò.

{þηροφορΚò ιταρÝχσwαι mü τη Γραμματεßα του Ιδρýματοò κ00 δη wτü τοιι

του Ι6ρýματοò Δωνýσιο Δφ«ρη (τηL στιιωιιιοσνßαò 26S1-0-27747)

αιτü τα μελη του ΔΣ του Ι6ρýματοò ΙερÝα tιtικολοcο 1(μκοχρÞστο (rηL

εrτικοιφòσυßιò 2681026j40) km ΘεοφΚιιη ξουτσοlηοòιτυη ( τηL ειτικοιιιòσνßοcò

2681-0-27092) καθþò ιòαι ωτü το τιομικü σýμβουλο του Ι6ρýματοò Φßfuππο Δημ.

Γιþτη, Δικηγüρο του 9Τρωτο6ικεßου j.ρταò (τηΜφοσνο: 2681-0-71422)

tστΔ.Σ. òτστ
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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠ!ΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡοΣΦοΡΑ
Του ...

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΚιΝΗτΩΝ).........

ΠΑΡΑΡτΗΜΑ 2

ΠΑΡΑΡτΗΜΑ 3
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔ!Α ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞ!ΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΗ^ΩΣΗ

Ο κÜτωθι υπογεγραμμÝνοòδηλþνω υπεýθυνα üτι ουδεμßα αξßωση για μεßωση του μισθþματοò
Ýχω Þ διατηρþ καΘ' üλη τη διÜρκεια τηò συμβÜσεωò μισθþσεωò, καθüσον αναγνωρßζω üτι το
επιτευχθÝν μßσθωμα (και οι συμβατικÝò του προσαυξÞσειò) ανταποκρßνεται πλÞρωò στην
εμπορικÞ αξßα του μισθßου υπü τιò παροýσεò οικονομικÝò συνθÞκεò.
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