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!Ιýειο 6 οτικÞ ò Δ η 1ιοπ ρ ασßαò

to Διοικητικü ΣυìβοýΚο του ξοινωφΛοýò Ι6ρýìατοò ìε την

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

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

δυνÜìει τηò ìε αριθìο 3/1Gj-201S 9ΤρÜξηò αυτοý και σýìφòσνα ìε διπτÜξαò Λr.

4182/2013

Προκηρýσσα

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

ξναλυτικþ ò εκτεθÝwα))ηατη ìßσθωση ειτßτριετßοτòτò̂ τν κÜτωθι ακινÞττ,τν και δη:

α/ wüò διοcìερßσìατοò που βρßσκπm στοτι ιτρþ το üροφο οικο6οìÞ9 κφενηò

στηιι ιτολη τηò ¶ρταò km φτß τηò δηìοηκÞò ο6οý ΚωπÞ 9tαλαìÜ-αρ.8, εìβα6οý

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

üροφο οικο6οìÞò κφενηò στηιι πολη τηò ¶ρταò κm ειτß τηò δηìηκÞò ο6οý

9Τοýλιου ΔρÜκου-αρ.24, εìβαδοý 92,88τì κοcθþ ò και wüò ισüγεωυ χþ ρου

στÜθìευσηò (γκαρÜ0 εìβαδοý 19τì, ειτß τηò αυτÞò οικοδοìÞò γ/ ευüò γραφεßου

(υπü στοιχεßιc Γ1) ιτουβρßσκεòαι στοιι τρßτο üροφο οικοδοìÞ9 κφwηò στην πüλτ7

τηò¶ρταò και ειτß τηò δηìοτικÞò οδοý Ξwοιòοýλου - αρ. j-5, εìβαδοý 55,63 τì,

6/ ενüò γραφεßου (υπü στοιχεßοc Γ3) που βρßσκετm στο τρßτο üροφο οικοδοìÞ9

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

εìβα6οý 26,99 τì και ε/ ευüò χþ ρου στÜθìευσηò (γτωcρÜQ, υιτü στοιχεßιc 88, ιτου

βρßσκεται στο υιτüγειο οικο6οìÞò κrψwηò σßην πßrτ1 τηò ¶ρταò km ειτß τηò

δηìοτικÞò οδοý ξαρυστιτ.ιοý- αΡ. 7, εìjα6οý 17,1Οτì.

ΣχετικÞ ατιακοßιιωση, ιτρο ò γνþ ση τòσν wδιαφεροìενòσν ιια συììετÜσχουτι

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

Οικονοìικþ ν, εττιìλεßπ του Γραφεßηυ Eθwkc}yv ξλτlροδοτηìΚτωτι τηò Διεýθwσηò



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

τουλοòχιστον ηìÝρεò ,Ýωò τηιι ιòαταλ,ηκττκÞ ηìροìηνßα 2 Ιουßßου 201S. 1{

δηìοσßευση τηò σχπικÞò πρüσýτlσηò θα γνο και σΕην ιστοσεßßδα τηò

jsτοκεwρωìÝυηò Διοßκησηò Τfιτεßρου - ΔιττικÞò fuΙακεδονbcò καθþ ò και στηφ

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

τοιχοκολλτlθεß στηιι εßσοδο τÞò οικο6οìÞò üπου βρßσκεται το προò εκìßσθωση

ακßνητο και σýìφω,ß)α ìε τιò 6ιατÜξαò του 9ι[. 41S2/2013 üιτωò ισχýει σÞìερα

Οι wσφρÜlηστεò ιτροσφορÝò ìξΕÜ τωº) λοιιτþ ιι δικmολοlιτlτικþ τι

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

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

1òπι 2/7/201S σΓα γραφεΙ"οc του ÞοινωφΛαýò Ι6ρýìατοò ìε τηφ

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

ε6ρεýει στηιι ],ρτα (9Τλατεßα¶γßαò Φτνερωìwηò) κατÜ τιò εργÜσιìεò ηìÝρεò wτü

08:00 π.ì Ýωò 14:00 km θα παραλιcìβÜνοwαι υιτü του ΓραììατÝωò 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

συììετοχÞò. to ιτεριrχüì*ο του qηιρÜφου υποβολÞò εκÜστηò προσφορÜò α:τü

οιονδÞιτοτε συììετÝχοwα θα εßιιm σýìφσνο ìε 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

ìßσθωση διαìερßσìατοò και η τιìÞ εκκßτιησηò ανÝρχετm στο ποσü των 250,00

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

ìßσθωση διαìερßσìατοò και χþ ρου στÜθìευσηò οχÞìατοò και η τψÞ εκκßνησηò

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

[γ αιιωτερω ακwÞτου αφορÜ ìßσθωση γραφεßου-ειτητλìατικοý χþ ρου και η
τιìÞ εκκßιιησηò κιιÝρχετm στο ιτοσü τò,τυ 250,00 ευρþ  ìηυοòßαη 6/ Ι{ ενοικßοcση

του υιτü στοιχεßο t6] ατιωτερω ακινητσιι αφορÜ ìßσθωση γραφεßου-

ειτητλìατικοý χþ ρου km η τιìÞ εκκßιιησηò ανÝρχετm στο ποσü τòσν 150,00



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

ìßσθωση χþ ρου στÜθìευσηò οχÞìατοò και η τιìÞ εκκßιιησηò ανÝρχπm στο ποσü

ττ^ιν 50,00 ευρþ  ìηιτιαßαη.

¶ρθρο 3 : ΔΙΚ¶ΙΩ ß¶ ΣtfußßßΕtΟfrtΣ : Δεκτοß στην 6ηìοιτρασßιò γßιιοwαι
λ̧fulιlεò ιτοΜτεò ýλι6α:τοß ιτοΜτεò ηìε6α:τÜ km αλλο6αιτÜ νοìικÜ ιτρüσωπα.

Οι ειτιθυìοýwεò να λÜβοw ìÝροò πην 6ηìοιτρασßιc θα προσÝρχοwαι

αυτοπροσþ πωò η 6ι' ει<sτροσþ που τιοìßìωò εξουσιο6οτηìÝνου ειτδακνýοwαò

κατÜ τηιι ιταρÜδοση του wσφραlηστου φακÝßλαυ στοιι ΓραììατÝα του Ι6ρýìκτοò

κm ευ συτιεχεßπ προσκοìφwαò τγρ«φη (ì, θεωρηìwο το 1ηÞσιο τηò

υπογραφÞQ εξουσιοδüτηση (Þ « συìjολmογραφικü τγραφο) καθþ ò και

σχεηκü ιτρακτικü του νοìικοý προσþ που, ανα)ογωò του τιοìικοý κοcθεστþ τοò

που το διÝρτει.

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

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

ιτροσκοìßσοιτυ οιτοιο6Þιτοτε αsτü τα κατωτÝρω 0ζ,ι)αλυτικÜ αιιαφερüìενα

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

ιτλειοδοτικÞ δηìοιτρασßιc : α] οι οφελÝτεò του Ιδρýìατοò αιτü οποω6Þποτε mτßα

καθþ ò και οι σýφγοι τòσν οφελ.ετòΙτν, οι κνιÜwεò αìφοτÝρòσν αυτýυ [ητοι τòσν

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

ιτρüσωιτα ιτου, κπτÜ την κρßση του ΔΣ του Ι6ρýìατοò ενεργοw γα λογαριασìü

αυτòbυ, καθþ ò κιcι συììετÝχοwεò σε ιτροηγοýìwεò δηìοιτρασßε9 οι οιτοßοι ιταρÜ

το γητονüò üτι ιτλειο6üτησοòν δεν αιτεδÝχθησοòν τελικþ ò το αιτοτÝλεσìα αυτÜν,

καθþ ò και οb κατÜ την 2 Ιου)νßου 2018 υπερÞìεροι οφελÝτεò του Ι6ρýìατοò τηò

ΙερÜò η4ητροπüλεωò ¶ρτηò καθþ ò και τGιν λουττΙγν Ιδρυìατòσυ τελοýwοιν υπü

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

τηò Δηìοιτρασßαò τα ιιοìικÜ πρüσωπα, στα οποßιò συììετÝχει ωò ìÝλαò Þ νüìψοò

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 Ιδρýìωτοò θα 6Ýχεται σφραlησìwεò γραιττÝò rτροσφορÝò ìυ τα ιτληρη



στοιχεß"α τω,ν εφ6ιαφεροìÝνωº) (οτιοìατειτþ φυìο, ιδιüτητη διεýθwση, τηΜφωιια

ειτικοιιιòσνßα). to ιτεριεχüìwο 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 σ9ραγισìενεò γρα:ττÝò ιτροσφορÝò

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

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

αστυνοìικÞòτωτüτητα9 Þ ταυτüτηταò ιτοΜτη Ε.Ε Þ Üλληυ εsτΙσηìου qηιρÜφου

ταυτοπροσωπß.οòò j) φωτοοòwßγραφο του τλευταßου εκκαθαριστικοý

σηìειþ ìιòτοò του wδιαφερüìευου Þ βεβdιτση αιτü6οσηò ¶Φ9γΙ 1ηα ιτοΜτεò Ε.fl.,

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

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

υπÜρχουσα κατÜσταση αιτü ιτλευραò φθορòΙτυ και αναγκαßòσν κατασκευþ ν, þ στε

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 ου6εìßοc «φrοη )ηα τηφ wταρΜτητη δαιτÜτιη ειτι6ιορθþ σεωò

τοσυ βλαβòΙιν -κατασκευþ ν, καθüσον αυτÝò τιò υποχρεþ σειò τιò αιιαλαìβÜιιει ο

ßδιοò και 6w Ýχα καìßα σχÝση ìε το καταβαλΜìενο ευοΚιο και ιι/ Ýλαβε γνþ ση

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

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

ìε _βφαbση wυ Φιlφ γα παρΜOεση σ' mιτü Φτ' m)þ η ιτου ειτιθυìεß ιια

fuirβo ìροò ιτοσοý ßσσιι ιτροò fτο (Ζ) ìητιιαßα ìισθþ ìατα του ορßαυ πρþ τηò

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

κναφÝρει ωò αιτßα τη Μξη qηþ ηση καθþ ò και το ακßνητο )ηα το οποßο

πλειοδοτεß, προσδιοριζοìειιο, 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, qηþ ηση ιτοσοý 100,00 ευρþ  ,

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

φωτοσwßγραφο Üδειαò ιταραìοιιÞò του στην χþ ρα σε ισχý. Β) 1[ ανωτÝρω

ηηþ ηση συììετοχÞò θα ειτιστρÝφετm ìετÜ τη Μ&ι ,ηò 6ηαοιτρασß"οcò στουò

αsτοτυχüwε; θα κρατηθεß οìωò του τεΚιγταßαυ πληο6üτη km θα υιτοβληθεß ìαζß

ìε τα πρακτικÜ στη,ν αρìü6ια ¾πηρεσßοc γιοc Þικριση. 'Το ιτεριεχüìενο του

qητρÜφου, ,του αφορÜ τητι κατÜθεση qηþ ησηò wþ  Ýκαστο τGσν συììετεχüwωτι

θα εßρm συìφòσνο ìε το Π¶φ¶Φt*Ι¶ 2 ,ηò ιòαροýσηò.

Σε ιòερbττωση ,cou κÜιτοιοò συììπÝχα στη διιcδικασßιc γα λαγαριασìü Μλαυ,

πρÝιτει φα προσκοìßσει üλιc τα αιιωτÝρω δικmηλαγlτικÜ γιc λογαριιcσìü ωτοý

του οιτοßου πΚιοδοτÞ προσκοìφwαò ιτρüσφατο ειδικü ιτληρεξοýσιο

σα(ιτεταγìενο α:τü ΣυìβολmογρÜφο Þ και Þηιραφη (ìε θεωρηìενο το γνÞσιο τηò

υιτογραφÞ 8 εδικÞ προò τοýτο εξουσω6üτη ση.

¶ρθρο 2 β: ΔΙlφΙΟηΟΓΚΠlσ ΣΤrΙ*ΙΕtΟβtΣ ΝΟθγΙΙΚΟt ΠζηΣαΙtσΧ
to ΔΣ του Ιδρýìατοò θα δÝχεται σφρηησìwεò γραιττÝò προσφορÝò ìε τα ιτλÞρη

στοιχεΙα τòσο wδιαφεροìÝιιωιι (ειτωwìια διακριτικüò τßτλοò Ý6ραò δαýθwση,

νüìιìοò ειστρüσωιτοò τηΜφωνα ειτικοιιιτ^τνß"οcò ). 'Το περαχüìειιο του

wσφρÜlnστου φακÝ.)0ι, εξαστεριτÜ θα ατιαγρÜφα

¶ΚΙ9βtττστ ...-(gτ α̧πφ¶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 σφραγτσìwε9 γρα:ττÝò ιτροσφορÝò συºfταχθεßπεò κmÜ τα

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

κfuωθι δικαιολοlηlτικΚ α) ļηιραφη ιτροσφορÜ συììετοχÞò συwαχθεßσα ( «Ü
τα αναφερüìwα στο Π¶α¶ξΠtΛ,ß¶ 1 ,ηò παροýση) β) αγγηση συììετοχÞò

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

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

wlιικü ,ýr* *Þìρο ωò προò τò φορολογικÝò υποχlòεþ σειò του κατÜ τητι



ηìεροìηl/ßα 6ιετιÝργειαò τηò 6ηìοπρασßαò 6) Καταστατικü Ετmρεßιcò κοcι

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

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

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

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

δηìοσκυθεß η σýσταση του νοìικοý προσþ ιτου καθþ ò και ßfΕº( αsτü τα οιτοßιτ

προκýιττουν τα ιτρüσωιτα, τα οποß.α 6εσìþ ουν ìε την υπογραφÞ τουò το ιιοìικü

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

¶.Ε., πρακηκü σιινε6ρßασηòτου Δ.Σ., ìε το οποßο αιτοφασßστηκε η συììετοχÞ τηò

εταιρεßιcò στην 6ηìοπρασß"α εκìßσθωσηò του ακινÞτου km η υποβολÞ ιτροσφορÜò

καθþ ò κm το εξουσιοδοτηìÝνο ιια καταθÝσει τηº) ,τροσφορÜ 9υσικü πρüσωιτο, θ)

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

συììετÝχοwοò νοìικοý προσþ ιτου, ι) tιταιθr"rη 6ß"rση ωυ t{, 1599/1986 του

συììετÝχοwοò )ιια λογαριασìü του ιιοìικοý προσþ που (υφισταìευηòβεβαßωò σε

κÜθε περßsττωση σχσΓικÞò ιτροβΚφτlò στο σχστικü πρακτικü ΔΣ του νοìικοý

ιτροσþ που) στητι οποßα θα δηλιhνει ρητþ ò κrcι α,νεrτιφýλακτα üτι Ýλ"qιξε το προò

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

φθορò|w km κιιαlικαßισυ κατασκαηþ ττ, þ στε º)α κffiαστεß αυτü λειτουρlηκü km

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

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

του, ουδÝ:ιτοτε ι<αι ουδεìßοc αξßωση )ηα τη1) αιταρΜτητη 6α:τκνη ειòδιορθþ σεωò

τòσυ βλαβþ υ -κατασκευýυ, καθüσοτι αυτÝò τιò υποχρεþ σειò τιò αναλαìβÜτιει ο

ßδιοò km δw Ýχει kaìioc σχÝση ìε το καταβαλλüìwο wοßκιο, κ) tτþ θιηrτγ

6Þ}-*ι του tι[. 159θ/lθS6 αιτü τοφ νοìßìωò συììετÝχοwα )ιια λογαριασìü του

ιιοìικοý προσþ που θφ*τhrιò βφΜrò σε κÜθε περbττωση σχετικÞò

ιτρüβλεψηò σΓο σχετικü πρακτικü ΔΣ του τιοìικοý προσþ που) üτι λιcjε γνþ ση

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

¶ρθρο 2 γ ΙΙΟΠΤ Σ̧ |ΕgΠΣltθνΙ¶t{ΣWΣ ΤΙ¶ ΤΟtΣ Σt*t*lΕ|Ι Χ̧Οtfº Σ̧ :

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

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

ìισθωτÞò εßνm ιιοìικü ιòρüσωιτο-πmρεbc, ιτÝροòιι τωτι ανωτÝρω, θα ευθýτιοwm

προσωπικÜ )ηα την εwλÞρωση τωτι üρòσν τηò κωταρτισθησοìwηò ìισθþ σεωò κιcι

τα ìÝ)νη αυτÞò σε περßιττωση προσωπικÞò ετmρεßιτò κοcθþ ò και ιιüìιìοò

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

συììετοχÞòνοìικοý προσþ που η νοìιìοποßηση τηò συììετοχÞòτου θακριθεß αιτü

το νοìικü καθεστþ 9 ,του το 6ιÝsτει.

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

ΔΣ του Ι6ρýìατοò θα συwÜξει ιòραιòτικü στο οιτοß,ο θα ιòεριλοcìβÜφοwαι üλεò οι

προσφορÝòκαιτα αιτü το tιΤüìο προβλειτοìwα στοιχεß4 βÜσατòσν διατÜξεòσυ του

^Γ. 

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

$n"oc το κÜθε προò εκìßσθωση ακßιιητο) το υψηΜτερο ìßσθωìα κοòι ìε τουò πλÝοιι

συìφÝροwεò λαιιτοýò üρουò εκìßσθωσηò γα το º6ρυìα. tf σιιγjαση εκγßσθωσηò

θα καταρτζσαι" ,,wo ýστερα ωτü ιτρσηγþ ìglη qιηβρωση τηò Δηìασιαò¶ρχηΕ

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

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

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

υιτογραφÞ του ìισθòστηρßηυ συìβολιòbυ, το οποßη ιτρbτειναυπογραφεß ìετÜ αsτü

δÝκα ιτÝwε (15) ηìÝρεò αφοý αιιαρτηθεß το wτοτÝß)εσìα τηò δηìοιτρασßαò στην

ιστοσþ ßδα του tιτουργεßου ΟικονοìικòΙγν και ýστερα αιτü σχετικÞ ιτρüσι<ληση του

ΔΣ του Ι6ρýìοòτοò . Σε ιτερbττωση ìη ιτροσελεýσεωò του τλευταßου ιτΚιοδüτη

ειιτüò τηò οριζüìενηò ηìεροìηνßοòò Þ αθετÞσεωò αιτ' αυτüτι τσν υrτοχρεþ σεòσν του,

εφαρìüζοwm αòβÜροò του οι διαταξαò του 9\Γ. 41S2/2013 ( *φοΜ προστßìòσν

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

συìφòýνητικü, ειτιβÜλλεται χρηìατικÞ ιòοιτιÞ ßση αε τρßα (3) ìηl}ιαßrc ìισθþ ìατα

τηò ,τροσφορÜò του, ποινÞ η οιτοßαβεβmþ υεται και εισιτρfuπm σýìφòσνα ìε τιò

διατÜξαò του ξþ δικα Εßσπραξηò Δηìοσßò̂ τν Εσüδòσυ, w συτιεχεßοò δε, ìττορεß ιια



καλεßται ο δεýτεροò κατÜ σειρÜ πΚιοδüτηò yoc την υπογραgπ1 του συìφωτιητικοý

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

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

υιτογραφÞ του ìισθωτηρßου συìβολαßου, κmÜ την οποßιc ο ìισθωτÞò οφεßλει

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

ιτρþ του ìισθωτικοý ìÞνα και θα Ýχα 6ιαρκειοc τριþ ν (Ι) εòòbν. ΜετÜ τη Μξη τηò

ìßσθωσηò δýφαται º)α συìφωνεßται η αιιοòνÝωση αυτÞòγα χΡüιιο ßσο Þ βραχýτερο

ìε τουò δωυò üρουò. 2. to ìßσθωìη που θα ειτιτευχθεß θα ισχýα )noc τα ιτρþ τα

6ýο (2) ìισθωτικÜ Ýτη, ενþ  ìε τη,ν *ορφι του τρßτου ìισθòστικοý Ýτουò ι<αι

wτεýθευ το ìßσθωì"οò θα σναιτροσαρìοζετm, προσωξκνüìwο, σýìφωτια ìε το

ΔεΚτη tψþ ιι ΚαταγýιιrÞ (^t19 του αìÝσωò προηγοýìενου Ýτουg üπωò αυτüò

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

του Δ'Γξτο ììßσθωìα θα ιταραìεßτιει το ßδω. j. ο ìισθò,ιτηò δw Ýχα διιòπßι,ιìα

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

Ιtροò τοýτο ìα& ìε την προσφορÜ km τη1) qητησÞ του, Ýκαστοò τòσν

συììffiεχüwω,v γα οω6Þποτε ìßσθω θα υιτοβÜΚι και σχετικÞ 6Þλαπη ìε

περιεχüìwο σýìφòσνο ìε το gαφ¶Τýt*ΙΙ 3 ,ηò παροýσηò. to ìßσθωìα θα

ιτροκαταβÜλλπm εwüò τò̂ τν ιτρþ ταιν τρκΙη (3) ηìερþ τι κÜθε ìισθωτικοý ìηνüò

ìε κατÜθεση σε τηροýìwο τραιτεζτκü λογαριασìü του Ι6ρýìκτο9 χωριò

ιτεραιτÝρω üχληοη.

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

η/γυησηòwτη συììετοχÞ Ýκαστου πΚτο6οτοýwα ìισθωτÞ στη δηìοιτρασßα, το

οποßn σε κÜθε ιτερbττωση θα εßιιαι ß.σο ìε δýο (2) ìηνιαßα ìισθþ ìατη θα

παραìÝνει κτοκα στα χÝρια του εκìισθωτÞ Ιδρýìατοò ωò qηþ ηση )ηrζ την κααÞ

εκτÝλεση τατ üρωιι τηò σýìβασηò εκ ìÝρουòτου ìισθωτÞ . 2.Η qηþ ηση αυτÞ θα

ειτιστρÝφεται ατüκωò στο ìισθωτÞ κατÜ τη Μξη τηò ìßσθωσηò κm υπü τηιι

προýιτüθεση τηò εìιτρüθεσìηò κm ιτροσÞκουσαò αιτοχþ ρησηò του mτü το ìßσθιο

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

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



εκκαθÜριση üλιην τ(ýτ) οικονοìικdγν εκκρεìοτÞτων. Στη1,) περßιττωση ιταραβßασηò

αιτü το ìισθò,πÞ οποιου6Þιτοτε τÜγ1) üρων του ìισθωτηρßου, οι οιτοßοι εßιιη üλοι

ουσιþ δει9 η χρηìατικÞ αυττι qOτηση θα καταιτßιττει υιτÝρ του Ι6ρýìατοò ενþ  η

το ºδρυìα θα διατηρεß στο ακÝρmα τα δικαþ ìmÜ του w την κÜλυψη κÜθε

θετικÞò km αιτοθετικÞò hìßιòò wòü τητι αθσηση των υrτοχρεþ σεωτ.ι εκ ìÝρουò του

ìισθωτÞ. to ανωτÝρω ποσü τηò qητησηò σε καìιÜ περß.ιπωση δw θα

συìφηφßζετm προò τα τυχüν οgελüìwα ìισθþ ìατα Þ ìε οιτοιαδÞιτοτε ß"\η
οφελÞ του ìισθωτÞ.

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

παροχÞò κοινÞò ωφÝλειαò που εßτιm αιταραßτητη γα τη Κιτουργßοc εκÜστου εκ

τòσν κιιωτÝρω ìισθßòσν θαβαρυυοw αsτοκλεισηκÜ το ìισθωτÞ (εκÜστου ìισθßου)

ο οιτοßοò ìε την υιτογραφÞ του ìισθωτηρßου συìβολαßου υποχρεοýτm να προβεß

στην αλλαγÞ του οιιüìατοòχρÞΦη στουòπαρüχουòκοινÞò ωφÝλειαò. Ο ìισθωτÞò

υιτοχρεοýται στηιι καταβολτ1 üλσυ τωι., δηìοσßι,ι1) km 6ηìοτικþ ν τεfubν σε σχεση

ìε το ìßσθιο, καθþ ò ffibηò κm σΕηφ καταβοLÞ τηò αναλογßοτò τσν κοινοχρÞστωττ

δαιττνòΙγν του ìισθßου βÜσει τòσυ 6ιατÜξετ^η του ξοòνοιιισìοý 9(ολυκατοικßιcò. α
ξº)ωτÝρω 6αιτþ νεò θα θεωροýwm ìßσθωìκ

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

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

ìισθßων) καθ' üλη τη διÜρκεια τηò ìßσθωσηò και σε κÜθε συìβκτικÞ ιταρfuαση

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

ffißσηò αιταγορεýεται η υιτεκìßσθωση εκÜστου ìισθßου ακινÞτου. Ο ìισθωτÞò

υιτοχρωýτm να δÝχεται ατισκÝφειò στο ìßσθω τüσο τòσν ìελιΙη του ΔΣ του

Ιδρýìατοò üσο και müìòσν, που θα ενδιαφερθοýιι ìελλαwικÜ y"oc ιτΚιοδοσßρc σε

ιτροσεχÞ τ.,Ýα6ιακÞρυξη εκìισθþ σεωòOòυτοý. |ΕιτυλÝοιι σετυχüιι τνακmνßσαòτου

ακwÞτου, ιτου θα αsτmτηθοýν km θα εκτλεστοýιι ειτιìýεßιc του Ιδρýìξτοò ο

ìισθò,πÞò θα ειτιτρÝψει αιτρüσκοrττα τηιι εκτÝλεση τωº) αrτmτοýìwτσν εργασιòΙτ.

2. Ο ìισθωτÞò υιτοχρεοýται τη συììüρφωση του σΕο1) κιòνοιτισìü τηò

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



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

βfutβη Þ ζηìß« ιτου τυχüν προξενÞθηκοòν σε αυτü, ìε εξαßρεση τιò 81υÝ9 φθορÝò

κ.τ.L τηò σσνηθουò χρÞσηò. ο ìισθτστÞò υποχρεοýτm να χρησψοποιεß το ìßσθτο

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

ασφÜλεια και τα χρηστÜ Þθη του εκìισωτÞ τατν λοιιτòΙγν ενοßκòσν τηò

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

κοινüχρηστòσν χþ ρωτι του κτιρßαυ.

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

αναlτκΜεò ειòισκευÝò χωρßò ιια ειτιφÝρει ουσþ δεò ìεταβοΜò Þ αλλοιþ σειò στο

ìßσθιο. j:ταγορεýεται στο ìισθωτÞ να ειτιφÝρει οιτοιαδÞΖτοτε προσθÞκη,

τροποποßηση Þ ìεταρρýθìιση του ìισθßου. ξmüιτιν τηò συι.,Μνεσηò αυτÞ9 ο

ìισθωτÞò ìπορεß ìε δικÜ του Ýξο6α κm 6αsΕÜνεò 1)α ιòροβαßυει σε διιcρρυθìßσεò

στο ìßσθιο, εφüσον δw θßγεται η στατικüτητατου κτιρßου ι<αι ο φÝρòσν ορικτιισìüò

Þ η εξòστερικÞ εìφÜνιση του κτιρß.ου, ýστερα αιτü Þητραφη γνωìþ τευση ειδικοý

ìηχατιικοý. |Ειτßσηò οφεßλειιια ìεριìτιÜγατη διmÞρηση τηòκατοχÞòτου ìισθßου,

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

¶ρθρο 1υ : ΚατÜ τη ληfu Þ λrοη τηò ìßσθωση9 ο ìισθα,πÞò θα υποχρεοýται υα

αsτοδþ σει ελεýθερη τη χρÞση εκÜστου εκ τ(ýυ αττωτÝρω ìισθßòσυ και να το

παραδþ σει στην ßδια «ý"Þ κιòτÜσταση, που το εßχε ιταραλÜβει, ìαζß ìε τιò αsτü

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

Ι6ρυìα, ιεÞιι φυσικÜ τωφ εrτßJτλΛιν km τω1) κιιιητòΙτν συσκαηòΙη ιτροσωπικÞò-

οικιακÞò χρÞσηò του ìισθωτÞ. Ο ìισθòστÞò (εκÜστου ìισθßου) θα υποχρεοýτη

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

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

ìισθωτÞò θα οφεßλει yιc κÜθε ηìÝρα καθυστÝρησηò mτοζηìßτ^ιση χρÞσηò ßση προò

το 1/10 του τε)ευταßου ìηνιαßου ìισθþ ìατοò (γlα το καθÝγα wτü τα ìßσθια)

¶ρθρο 77ο : It ιταρÜβαση οποιουδÞιτοτε üρου τηò ìßσθωσηò εκ ìÝρουò του

ìισθωτÞ, οι οιτοßοι εßναι üλοι ουσιþ δειò , üπωò η ìη εìιτρüθεσìη ιτλτlρωìÞ

Ýκαστου ìισθþ ìατοò τηòβαρυυουσαò το ìßσθιο mþ ογ'οò ειτß τòσν ιτÜσηò φýσεωò
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δαιταιιþ ν τωº) κοινοχρÞ*», χþ ρων, κ,τ.λ^, θα παρεχει στο º6ρυìα το 6ικαßι,ιìα

να κmαlηιεßλει τη ìßσθωση και,να αξιþ σει τηιι αιτüδοση τηò λεýθερηò χρÞσηò

του ìισOßου. ΕιδικÜ σε περßsττωση ìη πΜρrìÞò εκÜστου των συìφcýυÞβευωτι

ìισθωìΚτò̂ τν, ìη καταβοληò κοινοχρÞστ(ýν δαsτκνþ υ, το º6ρυìα δικmοýται τια

αξιþ σει 6ικαστικþ ò την Ýκ6οση 6*τÞò αιτü6οσηò του ìισθßου κοòι τηι., Ýκδοση

δ*τÞ ιτληρωìÞò γα τα οφελüìwα και εφüσοιι συwρÝχοw üΚò οι

αιτmτοýìετιεò )ηα τη 6ια6ικασß"α αυτÞ προýποθÝσειò του tι[üìου. Στησ περΙιττωση

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

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

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

τεΚυταßο πλειο6üτη.

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

υποβολη τcýν ,τροσφορþ τι, üσο κιòι κοòτÜ τη διαρκει"οτ τηò ìισθþ σεωò το οποßη δεν

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

41s2/2013.

¶ρθρο 74ο Σε ιτερßιττωση 6ιαιτßστωσηò Μü το ΔΣ του Ι6ρýìατοò wεργοýwοò ωò

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

φακÝ:λι,ιτι (λαìβþ ιιουσα χþ ρα ìετÜ τηιι 2" ΙουΜου 2018 σε χþ ρο και χρüνο που

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

¶ρrηò αιιιιιυ.ßmατtßs.!ιß ιτροκειìÝιιου 1)α λÜβουν γνþ ση οι συììετÝχοwε) üτι

λεßπει οιοδÞποτε εκ τòσν αsταιτοýìwòσν και προβλειτüìενων στηφ παροýσα

1)οìιìοποιητικòΙη τγρÜφò̂ γυ Þ δευ ιτροσκοìισθεß κατÜ το κιιοιlιγα εκÜστου

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

wδιαφ εροìÝνου αιτü τητι αρìü6ι"α Ειτιτρ οπÞ.

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

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

ου6w δικαßωìα αιτοκτÜ αιòü τυχüν ìη τκριση αυτοý κοατ(ýν πρακτικþ υ τηò.

ΙΓληροφορßεò ιταρÝχοwαι αJτü τη Γραììατεßιc του Ιδρýìοòτοò κοcι 6η αιτü τοιι

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

ι1



Ντü τα ìÝη του ΔΣ του Ι6ρýìατοò Ιερεα Μlþ λαο 1(ìκοχρÞστο (rηL

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

2681-σ27Φ2) καθþ ò ιòαι φτü το τιοìιþ  συìβουλο ταυ Ιδρυìατοò Φßλυτιτο Δηì.

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& υπογεγραììÝνοòδηλþ νω υπεýθυνα üτι ουδεìßα αξßωση για ìεßωση ταυ ìισθþ ìατοò
Ýχω Þ διατηρþ  καΘ' üλη τη διÜρκεια τηò συìβÜσεωò ìισÜΙισεωò, καθüσον αναγνωρßζω üτι το
επιτευχθÝν ìßσθωìα (και οι συìfuτικÝò του προσαυξÞσειò) αwαποφßνεται πλÞρωò στην
εìπαρικÞ αξßα του ìισθßαυ υπü τιò παροýσεò οικονοìικÝò συνθÞκεò.

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