
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
«ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠλειοδοτικÞò Δημοπρασßαò

Το Διοικητικü Συμβοýλιο του Ιδρýματοò με την επωνυμßα ΦΙΔΑΝΘΡΩΠΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ «ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ» που εδρεýει στην ¶ρτα (Μ.Ιγνατßου-αρ.24 ¶ρτα) και
ειQτροσωπεßταινüμιμα, δυνÜμει τηò με αριθμü 2Ι9-3-20|8 ΠρÜξηò αυτοý

Προκηρýσσει
ΠλειοδοτικÞ δημοπρασßα δια ενσφρÜγιστων προσφορþν για τη μßσθωση επß

τριετßαò,(3) ενüò ισογεßου καταστÞματοò Ι9,35 τμ, επß τηò οδοý ΚαραßσκÜκη 4-¶ρτα.
ΣχετικÞ ανακοßνωση, προò γνþση των ενδιαφερομÝνων να σι)μμετÜσχουν

στην παροýσα διαδικασßα, θα δημοσευθεß σε δýο τοτπκÝò εφημερßδεò, καθþò στην
ιστοσελßδα τηò ΙερÜò Μητρüποληò ¶ρτηò wwιy.imartis.gr.

Οι ενσφρÜγιστεò προσφορÝò μετÜ των λοιπþν δικαιολογητικþν εγγρÜφων, θα
υποβÜλλονται απü τουò ενδιαφερüμενουò απü ΚtοιΖοιε Ýωò και ¶θ..ιòtΖοι8 και
στο γραφεßο του Φιλανθρωτπκοý Ιδρýματοò, υπü πlν επωνυμßα «ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ» που

βρßσκεται στην πüλη τηò ¶ρταò και επß τηò οδοý Μητροπολßτου Ιγνατßου-αρ.24 ΤΚ
47100 ΑΡΤΑ, κατÜ τιò εργÜσιμεò ημÝρεò, απü 08:00 π.μ Ýωò Ι3:30 και θα
παραλαμβÜνονται υπü των υπαλλÞλων του Ιδρýματοò ΘεοφÜνη ΚουτσογιÜντη, και
Αλεξßου Παýλου, οι οποßοι και θα χορηγοýν σχετικü αποδεικτικü (πρωτüκολλο)
παρÜδοσηò παραλαβÞò εκÜστου φακÝλου συμμετοχÞò. Πληροφορßεò επßσηò θα
παρÝχονται απü την Γραμματεßα του Ιδρýματοò [τηλÝφωνο 268Ι027092].

Το περιεχüμενο του εγγρÜφου υποβολÞò εκÜστηò προσφορÜò απü
οιονδÞποτε συμμετÝχοντα θα εßναι σýμφωνο με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι τηò παροýσηò.
Η σχετικÞ δε διαδικασßα θα διÝπεται απü τουò κÜτωθι üρουò :

¶ρθρο 1Ο : α/ Η sνοικßαση του ανωτÝρω ακινÞτου αφορÜ μßσθωση ισογεßου
καταστÞματοò, και η τιμÞ εκκßνησηò ανÝρχεται στο ποσü των 400,00 ευρþ μηνιαßωò,
πλÝον του χαρτοσÞ μου 3,6%ο.

¶ρθρο 2Ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Δεκτοß στην δημοπρασßα γßνονται
¸λληνεò πολßτεò, αλλοδαποß πολßτεò(εφüσον πρüκειται για πολßτη εκτüò Ε.Ε
απαιτεßται να προσκομßσει φωτοαντßγραφο Üδειαò παραμονÞò του στην χþρα, σε
ισχυ), ημεδαπÜ και αλλοδαπÜ νομικÜ πρüσωπα. Οι εΖηθυμοýντεò να λÜβουν μÝροò
στην δημοπρασßα θα προσÝρχονται αυτοπροσþπωò η δι' εκτεροσþπου νομßμωò
εξουσιοδοτημιfoου εΖηδεικνýονταò, κατÜ την παρÜδοση του ενσφρÜγιστου φακÝλου
στην Γραμματεßα του Ιδρýματοò και εν συνεχεßα προσκομßζονταò Ýγγραφη (με
θεωρημÝνο το γνÞσιο τηò υπογραφÞò) εξουσιοδüτηση (Þ και συμβολαιογραφικü
Ýγγραφο) καθþò και σχετικü πρακπκü του νομικοý προσþπου, αναλüγωò του
νομικοý καθεστþτοò, που το δÝπει.
Στην διαδικασßα αξιολüγησηò των προσιοοοþν απορρßπτονται και δεν γßνεται
δεκτÞ η συμυετογÞ τουò : α/ ¼σοι προσκομßσουν ψευδεßò δηλþσειò Þ δεν
προσκομßσουν οποιοδÞποτε απü τα κατωτÝρω αναλυτικÜ αναφερüμενα
δικαιολογητικÜ, β/ Αποκλεßονται επßσηò τηò συμμετοχÞò στην παροýσα πλειοδοτικÞ
δημοπρασßα : α] οι οφειλßτεò του Ιδρýματοò απü οποιοδÞποτε αιτßα καθþò και οι
σýζυγοι των οφειλετþν, οι ανιüντεò αμφοτÝρων αυτþν [Þτοι των οφειλετþν και των
συζýγων αυτþν ] και οι κατιüντεò τουò και οιαδÞποτε πρüσωπα που, κατÜ την κρßση
τηò ΕΖητροπÞò ενεργοýν για λογαριασμü αυτþν, καθþò και συμμετÝχοντεò σε
προηγοýμενεò δημοπρασßεò, οι οποßοι παρÜ το γεγονüò üτι πλειοδüτησαν δεν
απεδÝχθησαν τελικþò το αποτÝλεσμα αυτþν, καθþò και οι, κατÜ την ....16Ι2018
υπερÞμεροι οφειλÝτεò του Ιδρýματοò, Επßσηò αποκλεßονται τηò Δημοπρασßαò τα
νομικÜ πρüσωπα, στα οποßα συμμετÝχει ωò μÝλοò Þ νüμιμοò εκπρüσωπüò του Ýνα απü
τα ανωτÝρω πρüσωπα.



¶ρθρο 2 α : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:
Α) Το ΔΣ του Ιδρýματοò θα δÝχεται σφραγισμÝνεò, γραπτÝò προσφορÝò με τα πλÞρη
στοιχεßα των ενδιαφερομÝνων (ονοματεπþνυμο, ιδιüτητα, διεýθυνση, τηλÝφωνα
εΖηκοινωνßαò). Το περιεχüμενο του ενσφρÜγιστου φακÝλου εξωτερικÜ θα
αναγρÜφει «ΓΙι!
ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 4,-ΑΡΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ TLIN
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ». Οι σφραγισμÝνεò, γραπτÝò προσφορÝò συνταχθεßσεò
κατÜ τα αναφερüμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 τηò παροýσηò και συνοδεýονται απü τα

κÜτωθι δικαιολογητικÜ: (t) φωτοαντßγραφο του δελτßου αστυνομικÞò ταυτüτηταò, Þ

ταυτüπlταò πολßτη Ε.Ε Þ Üλλου επßσημου εγγρÜφου ταυτοπροσωπßαò, βΙ
φωτοαντßγραφο του τελευταßου εκκαθαριστικοý σημειþματοò του ενδιαφερüμενου Þ
βεβαßωση απüδοσηò ΑΦΜ για πολßτεò Ε.Ε., γ) υπεýθυνη δÞλωση του Ν. 159θΙΙ986

στην οποßα θα δηλþνει ρητþò και ανεrηφýλακτα üτι : Ι/ Ýλεγξε το προò ενοικßαση
κτßριο, διαπßστωσε καλþò την υπÜρχουσα κατÜσταση απü πλευρÜò φθορþν και
αναγκαßων κατασκευþν, þστε να καταστεß αυτü λειτουργικü και κατÜλληλο για την
κÜλυψη του σκοποý για τον οποßο προορßζεται, üτι η δαπÜνη αυτÞ θα βαρýνει τον
ßδιο και üτι δεν θα εγεßρει ουδÝποτε και ουδεμßα αξßωση για την απαραßτητη δαπÜνη
εΖηδιορθþσεωò των βλαβþν -κατασκευþν, καθüσον αυτÝò τιò υποχρεþσειò τιò

αναλαμβÜνει ο ßδιοò και δεν Ýχει καμßα σχÝση με το καταβαλλüμενο ενοßκιο και ßΙ/
Ýλαβε γνþση των üρων τηò διακÞρυξηò καθþò επßσηò και τηò κατÜσταbηò του

ακινÞτου για το οποßο προτßθεται να πλειοδοτÞσει και δ1 εγγýηση συμμετοχÞò του
στη δημοπρασßα με βεβαßωση του ΤΠΚΔ ¾ια παρακατÜθεση σ' αυτü απ' αυτüν, που
ετηθυμεß να λÜβει μÝροò, ταqρΩ_,ßρ",ρ"ρ*τρqòτρ_ß"g.",β), μη}ιg}ρ ι*}ΩΘφ_τυ3g του ορßου
πρþτηò προσφορÜò για το ακßνητο στο οποßο συμμετÝχει.
Β) Η ανωτÝρω εγγýηση συμμετοχÞò θα επιστρÝφεται μετÜ ττ1 λÞξη rηò δημοπρασßαò
στουò αποτυχüντεò, θα κρατηθεß üμωò του τελευταßου πλειοδüτη. και θα υποβληθεß
μαζß με τα πρακπκÜ στο Δ.Σ του Ιδρýματοò για Ýγκριση. Το περιεχüμενο του
εγγρÜφου, που αφορÜ την κατÜθεση εγγýησηò απü Ýκαστο των σι)μμετεχüντων θα
εßναι σýμφωνο με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 τηò παροýσηò.

Σε περßπτωση που κÜποιοò συμμετÝχει σττ1 διαδικασßα για λογαριασμü Üλλου,
πρÝιιτει να προσκομßσει üλα τα ανωτÝρω δικαιολογητικÜ για λογαριασμü αυτοý του
οποßου πλειοδοτεß, προσκομßζονταò πρüσφατο ειδικü πληρεξοýσιο συντεταγμÝνο απü
ΣυμβολαιογρÜφο Þ και Ýγγραφη (με θεωρημÝνο το γνÞσιο τηò υπογραφÞò) ειδικÞ
προò τοýτο εξουσιοδüτηση.
¶ρθρο 2 β: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:
Το ΔΣ του Ιδρýματοò θα δÝχεται σφραγισμιßνεò, γραππÝò προσφορÝò με τα πλÞρη
στοιχεßα των ενδιαφερομÝνων (επωνιτμßα, διακριτικüò τßτλοò, Ýδραò διεýθυνση,
νüμιμοò εκτρüσωποò, τηλÝφωνα ε7ηκοινωνßαò, ). Το περιεχüμενο του ενσφρÜγιστου
φακÝλου εξωτερικÜ θα αναγρÜφει » ΓΙΑ ΤΗ fuΙΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ

ΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΤΟγ ΙΔΡγΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ» Οι σφραγισμÝνεò,

γραπτÝò προσφορÝò συνταχθεßσεò κατÜ τα αναφερüμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 τηò

παροýσηò και συνοδεýονται απü τα κÜτωθι δικαιολογητικÜ: 0ß) ¸γγραφη προσφορÜ
συμμετοχÞò συνταχθεßσα ( κατÜ τα αναφερüμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι τηò

παροýσηò), β1 εγγýηση συμμετοχÞò συνταχθεßσα ( κατÜ τα αναφερüμενα στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 τηò παροýσηò), γ) Πιστοποιητικü αρμüδιαò αρχÞò απü το οποßο να
προκýπτει üτι το υποψÞφιο νομικü εßναι ενÞμερο ωò προò τιò φορολογικÝò
υποχρεþσειò του κατÜ α]ν ημερομηνßα διενÝργειαò τηò δημοπρασßαò, δΙ
Καταστατικü Εταιρεßαò και τροποποιÞσειò αυτοý σε κυρωμÝνα αντßγραφα, t) Σε



περßπτωση Ο.Ε., Ε.Ε. Þ Ε.Π.Ε. πιστοποιητικü απü το αρμüδιο Πρωτοδικεßο ( και απü
το ΓΕΜΗ αν τοýτο απαιτεßται) απü το οποßο θα προιþπτουν η δημοσßευση του

καταστατικοý και üλεò οι τροποποιÞσειò του, ζ1 Σε περßπτωση Ε.Π.Ε. Þ Α.Ε.τα ΦΕΚ
στα οποßα Ýχει δημοσιευθεß η σýσταση του νομικοý προσþπου καθþò και ΦΕΚ απü
τα οποßα προκýπτουν τα πρüσωπα, τα οποßα δεσμεýουν με την υπογραφÞ τουò το

νομικü πρüσωπο, Þ) Σε περßπτωση που το συμμετÝχον ν.π. Ýχετ την μορφÞ Ε.Π.Ε. Þ
Α.Ε., πρακτικü συνεδρßασηò του Δ.Σ., με το οποßο αποφασßσα]κε η συμμετοχÞ τηò
εταιρεßαò στην δημοπρασßα εκμßσθωσηò του ακινÞτου και η υποβολÞ προσφορÜò

καθþò και το εξουσιοδοτημιÜνο να καταθÝσει την προσφορÜ φυσικü πρüσωπο, Θ)
ΣχετικÞ δÞλωση τηò υφισταμÝνηò ακßνητηò περιουσßαò (Εντυπο Ε9) του

συμμετÝχοντοò νομικοý προσþπου, ß) Υπεýθυνη δÞλωση του Ν. 1599/1986 του
συμμετÝχοντοò για λογαριασμü του νομικοý προσþπου (υφισταμÝνηò βεβαßωò σε
κÜθε περßπτωση σχετικÞò πρüβλεψηò στο σχετικü πρακτικü ΔΣ του νομικοý
προσþπου) στην οποßα θα δηλþνει ρητþò και ανε7ηφýλακτα üτι Ýλεγξε το προò
ενοικßαση κτßριο, διαπßστωσε καλþò την υπÜρχουσα κατÜσταση απü πλευρÜò φθορþν
και αναγκαßων κατασκευþν, þστε να καταστεß αυτü λειτουργικü και κατÜλληλο για
την κÜλυψη του σκοποý για τον οποßο προορßζεται, üτι η δαπÜνη αυτÞ θα βαρýνει το
νομικü πρüσωπο και üτι δεν θα εγεßρει αυτü και οι εταßροι του, ουδÝποτε και ουδεμßα
αξßωση για την απαραßτητη δαπÜνη επιδιορθþσεωò των βλαβþν -κατα,σκευþν,
καθüσον αυτÝò τιò υποχ,ρεþσειò τιò αναλαμβÜνει ο ßδιοò και δεν Ýχει καμßα σχÝση με
το καταβαλλüμενο ενοßκιο, κ) Υπαιθυνη δÞλωση του Ν. 1599/Ι986 απü τον
νομßμωò συμμετÝχοντα για λογαριασμü του νομικοý προσþπου (υφισταμÝνηò

βεβαßωò σε κÜθε περßπτωση σχετικÞò πρüβλεψηò στο σχετικü πρακτικü ΔΣ του
νομικοý προσþπου) üτι Ýλαβε γνþση τηò παροýσαò διακÞρυξηò και ττlν αποδÝχεται
πλÞρωò και ανε7ηφýλαμα.
¶ρθρο 2 γ: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ : Α)
ΔικαιολογητικÜ που Ýχουν εκδοθεß σε γλþσσα Üλλη, εκτüò τηò ΕλληνιιòÞò, θα
συνοδεýονται υποχρεωτικÜ σπü επßσημη μετÜφραση τουò (απü το Υπουργεßο
Εξωτερικþν Þ κατÜ περßπτωση απü την αρμüδια ΕλληνικÞ ΠροξενικÞ ΑρχÞ ) στην
Ε,λληνικÞ γλþσσα. Β) ΣημειωτÝον üτι σε περßπτωση κατÜ την οποßα μισθωτÞò εßναι
νομικü πρüσωπο-εταιρεßα, πÝραν των ανωτÝρω, θα ευθýνονται προσωΖπκÜ για την
εκπλÞρωση των üρων τηò καταρτισθησομÝνηò μισθþσεωò και τα μÝλη αυτÞò σε
περßπτωση προσωΖηκÞò εταιρεßαò καθþò και νüμιμοò ειοτρüσωπüò τηò σε περßπτωση
κεφαλαιουμκÞò εταιρεßαò. Γ) Σε περßπτωση συμμετοχÞò νομικοý προσþπου η
νομιμοποßηση τηò συμμετοχÞò του θα κριθεß απü το νομικü καθεστþò, που το δÝπει.
¶ρθρο 3Ο : ΜετÜ τη λÞξη τηò ωò Üνω προθεσμßαò υποβολÞò των προσφορþν, η
ΤριμελÞò ΕπιτροΖτÞ Αξιολüγησηò των προσφορþν, λαμβÜνουσαò χþρα στιò
.3...t.7,-tΖOΙ8, θα συντÜξει πρακτικü στο οποßο θα περιλαμβÜνονται üλεò οι
προσφορÝò.

Το συνταχθÝν πρακτικü θα υποβληθεß στο Δ.Σ του Ιδρýματοò προò Ýγκριση,
και θα αναδεßξει ωò μισθωτÞ του ακινÞτου τον προσφÝροντα το υψηλüτερο μßσθωμα
και με τουò πλÝον συμφÝροντεò λοιποýò üρουò εκμßσθωσηò για το ºδρυμα.
¶ρθρο 4Ο : Η μßσθωση αρχßζει απü την υπογραφÞ του μισθωτηρßου σιιμβολαßου,
ýστερα απü σχετικÞ πρüσκληση του ΔΣ του Ιδρýματοò Αν ο πλειοδüτηò δεν
προσÝλθει εντüò οκτþ (8) ημερþν απü τηò εγγρÜφου ειδοποιÞσεþò του Þ αρνηθεß να
υπογρÜψει το οικεßο συμφωιητικü, η εγγýηση καταπßπτει υπÝρ του ιδρýματοò, και
καλεßται ο δεýτεροò κατÜ σειρÜ πλειοδüτηò για την υπογραφÞ του .

¶ρθρο 5Ο : 1. Η μßσθωση του ανωτÝρω ακινÞτου Ýχει διÜρκεια τριþν (3) ετþν,
αρχßζει απü την υπογραφÞ του μισθωτηρßου συμβολαßου, κατÜ την οποßα ο μισθωτÞò
οφεßλει (πÝραν τηò εγγυÞσεωò) να προκαταβÜλει για το ακßνητο το μßσθωμα του



πρþτου μισθωτικοý μÞνα. ΜετÜ ττ] λÞξη ηò μßσθωσηò δýναται να συμφωνεßται η
ανανÝωση αυτÞò για ,füνο ßσο Þ βραχýτερο με τουò ßδιουò üρουò. 2. Το μßσθωμα,
που θα εΖπτευχθεß, θα ισχβει για τα πρþτα δýο (2) μισθωτικÜ Ýτη, ενþ με την Ýναρξη
του τρßτου μισθωτικοý Ýτουò και òντεýθεν το μßσθωμα θα αναπροσαρμüζεται,
προσαυξανüμενο, με το Δεßκη Τιμþν ΚαταναλωτÞ (ΔΤΚ) του αμÝσωò
προηγοýμενου Ýτουò, üπωò αυτüò καθορßζεται απü την Ε.Σ.Υ.Ε. Σε περßπτωση που
υπÜρχει αρνητικÞ μεταβολÞ του ΔΤΚ το μμßσθωμα θα παραμεßνει το ßδιο. 3. Q
μισθωτÞò δεν Ý¾ει δικαßωμα υποβολÞò αßτησηò για μεßωση του μισθþματοò για
οποιονδÞποτε λüγο και αwßα. Προò τοýτο μαζß με την προσφορÜ και την εγγýησÞ του,
Ýκαστοò των συμμετεχüντων για το μßσθιο θα υποβÜλει και σχετικÞ δÞλωση με
περιεχüμενο σýμφωνο με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 τηò παροýσηò. Το μßσθωμα θα

προκαταβÜλλεται εντüò των πρþτων τριþν (3) ημερþν κÜθε μισθωτικοý μηνüò, με
κατÜθεση σε τηροýμενο τραπεζικü λογαριασμü του Ιδρýματοò, χωρßò περαιτÝρω
üχληση.
¶ρθρο 6Ο : 1. Το καταβληθÝν, σýμφωνα με το Üρθρο 2Ο .ηò παροýσηò, ποσü τηò
εγγυησηò για τη συμμετοχÞ Ýκαστου πλειοδοτοýντα μισθωτÞ στη δημοπρασßα, το

οποßο σε κÜθε περßπτωση θα εßναι ßσο με τρßα (3) μηνιαßα μισθþματα, θα παραμÝνει
Üτοκα στα χÝρια του εκμισθωτÞ Ιδρýματοò ωò εγγυηση για την καλÞ εκτÝλεση των
üρων τηò συμβασηò εκ μÝρουò του μισθωτÞ .2. Η εγγýηση αυτÞ θα επιστρÝφεται
ατüκωò στο μισθωτÞ κατÜ την λÞξη τηò μßσθωσηò και υπü την προýπüθεση τηò
εμπρüθεσμηò και προσÞκουσαò αποχþρησηò του απü το μßσθιο την απüδοση
ελεýθερηò τηò χρÞσηò του και των κλειδιþν του, ττ]ν εξüφληση üλων των
λογαριασμþν κοινÞò ωφÝλειαò και κοινοχρÞστων και την εν γιÜνει εκκαθÜριση üλων
των οικονομικþν εκκρεμοτÞτων. Σπlν περßπτωση παραβßασηò απü το μισθωτÞ
οποιουδÞποτε των üρων του μισθωττlρßου οι οποßοι εßναι üλοι ουσιþδειò, η
χρηματικº αυτÞ εγγýηση θα καταπßπτει υπÝρ του Ιδρýματοò, ενþ η το ºδρυμα θα
διατηρεß στο ακÝραιο τα δικαιþματÜ του για την κÜλυψη κÜθε θεπκÞò και αποθετικÞò

ζημßαò απü πlν αθÝτηση των υποχρεþσεων εκ μÝρουò του μισθωτÞ. Το ανωτÝρω
ποσü τηò εγγýησηò σε καμιÜ περßπτωση δεν θα συμψηφßζεται προò τα τυχüν
οφαλüμενα μισθþματα Þ με οποιαδÞποτε Üλλη οφειλÞ του μισθωτÞ.
¶ρθρο 7Ο : Η κατανÜλωση ýδατοò και ηλεκτρικοý ρεýματοò ωò και κÜθε Üλληò
παροχÞò κοινÞò ωφÝλειαò που εßναι απαραßτητη για τη λειτουργßα του μισθßου θα

βαρýνουν αποκλειστικÜ το μισθωτÞ ο οποßοò με την υπογραφÞ του μισθωτηρßου
συμβολαßου υποχρεοýται να προβεß στην αλλαγÞ του ονüματοò χρÞστη στουò
παρüχουò κοινÞò ωφÝλειαò. Ο μισθωτιlò υποχρεοýται στιlν καταβολÞ üλων των
δημοσßων και δημοτικþν τελþν σε σχÝση με το μßσθιο. Οι ανωτÝρω δαπÜνεò θα
θεωροýνται μßσθωμα.
¶ρθοο 8ο : 1. Η τοÞση του μισθßου: Αποκλεßονται οι εξÞò τρÞσειò του υισθßου:
Μπαρ_ ΚαφετÝρια- Καφενεßο-Φαστφουντ-ΙντερνÝτ καφÝ-Γραφεßο Τελετþν-
ΟβελιστÞ ριο -Ιγθυοπωλεßο.

Απαγορεýεται ρητÜ οποιαδÞποτε αλλαγÞ τηò χρÞσηò του μισθßου καθ' üλη τη
διÜρκεια τηò μßσθωσηò και σε κÜθε συμβατικÞ παρÜταση τº§, αν δεν υφßσταται
Ýγγραφη Ýγκριση προò τοýτο του ΔΣ του Ιδρýματοò. ΡητÜ επßσηò απαγορεýεται η
υπεκμßσθωση του μισθßου ακινÞτου. Ο μισθωτÞò υποχρεοýται να δÝχεται επισκÝψειò
στο μßσθιο τüσο των μελþν του ΔΣ του Ιδρýματοò, üσο και ατüμων, που θα

ενδιαφερθοýν μελλονπκÜ για πλειοδοσßα σε προσεχÞ νÝα διακÞρυξη εκμισθþσεωò
αυτοý. ΕτηπλÝον σε ωχüν ανακαινßσειò του ακινÞτου, που θα απαιτηθοýν και θα
εκτελεστοýν εΖημελεßα του Ιδρýματοò ο μισθωτÞò θα εΖητρÝψει απρüσκοπτα την
εκτÝλεση των απαιτοýμενων εργασιþν. 2. Ο μισθωτÞò υποχρεοýται, να κÜνει καλÞ

χρÞση του μισθßου, διατηρþνταò το καθαρü, ευπρεπÝò και σε καλÞ κατÜσταση,
διαφορετικÜ θα ευθýνεται προò αποζημßωση για κÜθε φθορÜ, βλÜβη Þ ζημßα που
τυχüν προξενÞθηκαν σε αυτü, με εξαßρεση τιò ζημιÝò, φθορÝò κ.τ.λ. ττlò συνÞθουò



χρÞσηò. ο μισθωπlò υποχτεοýται να χρησιμοποιεß το μßσθιο κατÜ τÝτοιο τρüπο που
να μην θßγει τιlν ησυμα, την υγεßα, την εργασßα, την ασφÜλεια και τα χ,ρηστÜ Þθη του
εκμισθωτÞ, και των περιοßκων. Απαγορεýεται η κατÜληψη Üλλων Þ κοινüχρηστων

χþρων του κτιρßου.
¶ρθρο 9Ο : Ο μισθωτÞò υποχρεοýταινα πραγματοποιεß με δαπÜνεò του τιò αναγκαßεò
επισκευÝò χωρßò να ετπφÝρει ουσιþδεò μεταβολÝò Þ αλλοιþσειò στο μßσθιο.
Απαγορεýεται στο μισθωτι1 να επφÝρει οποιαδÞποτε προσθÞκη, τροποποßηση Þ
μεταρρýθμιση του μισθßου. ΚατüΖην τιlò συναßνεσηò αυτÞò, ο μισθωτÞò μπορεß με
δικÜ του Ýξοδα και δαπÜνεò να προβαßνει σε διαρρυθμßσειò στο μßσθιο, εφüσον δεν
θßγεται η στατικüτητα του κτιρßου και ο φÝρων οργανισμüò Þ η εξωτερικÞ εμφÜνιση
του καρßου, ýστερα απü Ýγγραφη γνωμÜτευση ειδικοý μηχανικοý. Επßσηò οφεfüει να

μεριμνÜ για τη διαττlρηση τηò κατοχÞò του μισθßου, αποκροýονταò κÜθε καταπÜτηση
του απü τρßτουò.
¶ρθρο 10Ο : ΚατÜ τη λÞξη Þ λýση τηò μßσθωσηò, ο μισθωτÞò θα υποχρεοýται να
αποδþσει ελεýθερη τη χρÞση του μισθßου, και να το παραδþσει στην ßδια καλÞ
κατÜσταση, που το εßχε παραλÜβει, μαζß με τιò απü τον ßδιο γενüμενεò τυχüν
προσθÞκεò Þ εγκαταστÜσειò, οι οποßεò περÝχονται στο ºδρυμα, πλην φυσικÜ των
επßπλων και των κινητþν συσκευþν προσωπικÞò )φÞσηò του μισθωτÞ. Ο μισθωπlò
θα υποχρεοýται στην αποκατÜσταση κÜθε φθορÜò και βλÜβηò του μισθßου, εκτüò απü
αυτÝò που οφεßλονται στη συνÞθη χρÞση. Για üσο διÜστημα αρνεßται την απüδοση, ο

μισθωτÞò θα οφεßλει για κÜθε ημÝρα καθυστÝρησηò αποζημßωση χρÞσηò ßση προò το
1/10 του τελευταßου μηνιαßου μισθþματοò .

¶ρθρο 1ΙΟ : Η παρÜβαση οποιουδÞποτε üρου τηò μßσθωσηò εκ μÝρουò του μισθωτÞ,
οι οποßοι εßναι üλοι ουσιþδειò , üπωò η μη εμπρüθεσμη πληρωμÞ Ýκαστου

μισθþματοò τη βαρýνουσαò το μßσθιο αναλογßαò επß των πÜσηò φýσεωò δαπανþν των
κοινοχρÞστων χþρων, κ.τ.λ., θα παρÝχει στο ºδρυμα το δικαßωμα να καταγγεßλει τη

μßσθωση και να αξιþσει την απüδοση τηò ελεýθερηò χρÞσηò του μισθßου. ΕιδικÜ σε
περßπτωση μη πληρωμÞò εκÜστου των σι)μφωνημÝνων μισθωμÜτων, μη καταβολÞò
κοινοχòÞστων δαπανþν, το ºδρυμα δικαιοýται να αξιþσει δικαστικþò ην Ýκδοση
διαταγÞò απüδοσηò του μισθßου και την Ýκδοση διαταγÞ πληρωμÞò για τα
οφαλüμενα και εφüσον συντρÝχουν üλεò οι απαιτοýμενεò για τη διαδικασßα αυτÞ
προýποθÝσειò του Νüμου. Στην περßπτωση αυτÞ, θα καταπßπτει υπÝρ του Ιδρýματοò η
κατατεθεßσα χρηματικÞ εγ¾υηση.
¶ρθρο L2o Ζ Τα Ýξοδα χαρτοσÞμου, ο ΟΓΑ χαρτοσÞμου κ.λ.π, (τα οποßα θα
υπολογßζονται πλÝον εκÜσττlò προσφορÜò για το ακßνητο) βαρýνουν τον τελευταßο
πλειοδüτη.
¶ρθρο 13Ο. Σε περßπτωση διαπßστωσηò απü ην αρμüδια ΤριμελÞ Ε:τιτροπÞ
Αξιολüγησηò των προσφορþν, κατÜ το Üνοιγμα των ενσφρÜγιστων φακÝλων,
λαμβÜνουσα χþρα την 9.1.?./2018 ημÝρα Τφß.τπ... και þρα Ι3:00 στο Γραφεßο
του Ιδρýματοò στην ΙερÜ Μητρüπολη ¶ρταò, üτι λεßπει οιοδÞποτε εκ των
απαιτοýμενων και προβλεπüμενων στην παροýσα νομιμοποιητικþν εγγρÜφων Þ δsν
προσκομισθεß εκÜστου φακÝλου, κατÜ τα προαναφερüμενα, δε θα

γινεται απü την αρμüδια ΕΖητροπÞ.
¶ρτα 4Ι6Ι20l.8 \ Ι
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Ο κÜτωθι υπογεγραμμÝνοò δηλþνω υπεýθυνα üτι ουδεμßα αξßωση για μεßωση του

μισθþματοò Ýχω Þ διατηρþ καθ' üλη τι7 διÜρκεια τηò συμβÜσεωò μισθþσεωò, καθüσον
αναγνωρßζω üτι το επιτευχθÝν μßσθωμα (και οι συμβατικÝò του προσαυξÞσειò)
ανταποκρßνεται πλÞρωò σºην εμτορικÞ αξßα του μισθßου üπü ηò παροýσεò οικονομικÝò
συνθÞκεò.


