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9ý,ειο δ οτικÞ ò Δ η 1ωπ ρ ασßαò

'Το Διοικητικü Συìβοýλιο του Υφιιιω9ελ.οýò Ι6ρýìατοò ìε τη1)

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

ε6ρεýει στην j,ρτα (9λατεßαc ¶ηαò ΦκνερωìÝνηò) κm ει<ιτροσωπεßται ιιüìιìα,

6wÜìει τηò ìε αριθìο j/lG3-201S ItρÜξτlò αυτοý και σýìφωαα ìε 6ιπταξαò Ν
4182/2013,

Προκηρυσσα

!ΤΚιοδοτικÞ δηìοιτρασßπ δια wσφραlηστòσν προσφορþ ιι (κατÜ τα κκτωθι

αιιαλυτικþ ò εκτεθÝwα) )ηα τη ìßσθωση εsτß τριετßοòò , ενüò διαìερßσìατοò θιτü

στοιχεßοcΦ2), πουβρßσκπm στο δεýτερο üροφο οικοδοìÞ9 κφwηò στηιι περιοχÞ

ΜψσιÜ ¶ττικÞò km ειτß τηò 6ηìοτικÞò οδοý Δαρειþ του - αΡ. 2, εìβαδοý 109 τì

καθþ ò και wüò ισüγεωυ χþ ρου στÜθìευσηò (γκαρÞ, υπü στοιχεßα [º(6 εìrααδοý

1 6, 69τì, ειτß τη ò αυτÞ ò οικοδοìÞ 9

ΣχετικÞ ατιακοßνωση, προòγνþ ση των wδιαφεροìευωιτ να συììετÜσχοw

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

Οικονοìικýν, ειτψλεßα του Γ ραφεßου Εθwκþ υ º(}η ρο6οτηìπτων τη ò Δ ιεýθwση ò

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

τουλÜγστοιι ηìÝρεò ,Ýωò τηιι 1ζΛταληιòτ,ι Þ̧ ηβΡοìηlτßα 2 lou}vbu 201S. It
δηìοσßευση τηò σχπικÞò ιτρüσκfulσηò θα γr, κ,ξι στηφ ιστοσ*ßδα τηò

jsτοκwτρωìηηò Διοßκησηò 1{πεßρου - ΔιττικÞò foΙακεδονß"αò καθþ ò km σΓη1)

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

τοιχοκοΜτlθεß στην εßσοδο τÞò οικοδοìÞò üπου βρßσκεται το ,ßροò εκìßσθωση

ακßνητο και σýìφòσνα ìε τιò διατÜξειò του t[. 4182/2013 üιτωò ισχýει σÞìερα.



Οι wσφρηηστεò προσφορÝò ìετÜ τòσν λουτþ ν 6ικαιολοlητικþ ν qηιρÜ9ωιι, θα

υιτοβÜλλοwαι αsτü τουò wδιαφερüìwουò *ü ,ηò 6ηìασιειισεωò ττlò σlòπικÞò

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

στα γραφεßα του ξοινωφλαýò Ι6ρýìιòτοò ìε την ειτωνυìßαWΙWΚΟ*Ι|ΕΙΟΝ

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

ΦκνερωìÝνη) κατÜ τιò εργÜσιìεò ηìÝρεò αΖτü 08:00 ιτ.ì Ýωò 14:00 και θα

ιταραλαìβανοwαι υιτü του ΓραììατÝωò Διοwσßαυ ΔιβÜρη (τηΜ9οσνο: 2681-0-

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

(ιτρωτοκολλο) ιταρÜ6οσηò παραλοcβÞò εκÜστου φακÝλου συììετοχÞò. to

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

συììετÝχοwα θα εßνm σýìφòσνο ìε το gt¶φ¶ΦΠtfoΙ¶ 1 τηò παροýσηò.

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

¶ρθρο 1" 1{ wοικßιòση αφορÜ ìßσθωση διιcìερßσìατοò κm χþ ρου στÜθìευσηò

οχηìατοò και η τιìÞ εκκßνησηò ωνÝρχεΕm στο ποσü τò,ιν 600,00 ευρþ  ìηνιαßαη

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

'τΕ,Μηιιεò ποΜτεò αλλη6α:τοß ποΜτεò ηìεδα:τÜ κm αλλ.ο6αιτÜ νοìικÜ ιτρüσωπα.

Οι επιθυìοýwεò να λÜβοιη ìÝροò στην δηìοπρασßιc θα προσÝρχοwαι

αιιτοιεροσþ ιτωò η δι' ει<:τροσþ ιτου νοìßìωò εξουσιοδοτηìÝγου ειτι6εικνýοwαò

κατÜ τητι ιòαρÜ6οση του wσφραlηστου φακÝ!\ου στοιτ ΓραììατÝα του Ιδρýìοòτοò

και ε1) σwεχεßηc προσκοìφwαò τγραφη (ì, θεωρηìÝτιο το γυÞσιο τηò

υπογραφÞò) εξουσιοδüτηση (Þ « συìβολmογραgηκü εwραφο) καθþ ò km

σχετικü πρακτικü του νοìικοý προσþ ιτου, ωνýüγωò του νοìικοý καθεστþ τοò

,του το διÝπει,

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

δεκτη η σιιγιιετοχη τουò : α/ ¼σοι προσκοìßσοw ψευ6εßò δηλþ σειò Þ δ*

ιτροσκοìßσουν οιτοιο6Þποτε αιτü τα κατωτÝρω α,ναλυηκÜ αυαφερüìwα

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

ιτλειοδοτικÞ 6ηìοιτρασßιc : α] οι οφειλετεò του Ιδρýìατοò αsτü οιτοωδÞιτοτε αιτßιτ

καθþ ò και οι σýφγοι τωτι οφελπò!η, οι ατsιÜwεò αìφοτÝρωφ αυτþ ν [ητοι τòσν



οgαλετþ υ κοòι τωφ συφγòσν αυτþ ιι ] και οι κατιüwεò τουò km οια6Þιτοτε

ιτρüσωιτα ιτου, ι<mÜ τηιι κρßση του ΔΣ του Ιδρýìατοò wεριοýν yoc λογαριασìü

αυτþ ιι, καθþ ò κιcι συlψετÝχοwεò σε προηγοýìwεò δηìοπρασßε9 οι οιτοßοι παρÜ

το γqτονüò üτι ιτλειο6üτησσ,υ δεν αιτε6Ýχθησοòτι τελικþ ò το αιτοτÝλεσìα mπòbν,

καθþ ò κβζι οι, κmÜ τηφ 2" Ιουλßου 2018 υπερÞìεροι οφελσεò του Ι6ρýìατοò

τηò ΙερÜò folητροπüΚωò ¶ρτηò κοòθþ ò κοcι τGιν λοιιτþ ν Ιδρυìατòσν τλαýwòσν

υπü τη1) ειτοιττεßα του Σεβασìιωτfuου foΙητροιτοΜτη ¶ρrηò. fußοηò

asτokfuiowm τηò Δηìοπρασß"οcò τα νοìικÜ ιτρüσωπα, στα oπoinc συììσÝχει ωò

ìÝhòÞ ιιοìιìοò 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 Ιδρýìmοò θα 6Ýχεται σφρηησìwεò γραιττÝò rτροσφορÝò ì, τα πληρη

στοιχεßιc τòσν w6ιαφεροìwων (οτιοìατειτòΙηυìο, διüτητα, 6ιεýθυτιση, τηΜφò̂ τνα

ατικοινòσνßα). to περαχüìwο 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 a̧ΠIOt 1(¶Ι ΣΟΦΙ¶Σ *ß¶Ι α̧Τ» Οι σφραγσìευεò γραιττÝò προσφορÝò

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

συνο6εýοwm mτü τα κστωθι δικαιολοlπlτικÜ: α) φωτοκwßγραφο του δþ τßου

ασΓυl)οìικÞò ταυτüτηταò Þ τmιτüτηταò ιτοΜτη q.φ, Þ Μλου επßσηìου qτρÜφου

ταυτοπροσωπßιòò j) φωτοκwßγραφο του τλευτΜου εκκαθαριστικοý

σηìειþ ìατοò του ει.,6ιαφερüìwου Þ βφηßrοη αιτο6οσηò ¶ΦΛη 1noc ιτοΜτεò Ε.Ε.,

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

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

υπÜρχουσα κωτÜσταση α:τü ιτλευραò φθορþ ν και ocl)aykaicσv κατασκευþ ν, þ στε

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 ου6εìßα αξßωση )ηα τη1) αsταραßτητη δα:τκτιη ειτιδιορθþ σεωò

τòσν βλαβþ ιι -κατασκευòΙτν, καθüσον ωτÝò τιò υrτοχρεþ σειò τιò κναλαìβκιιει ο



ßδιοò km δετι Ýχα κατιßrc σχÝση ìε το καταβαλλüìwο ενοΚιο και η/ Ýλαβε γνþ ση

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

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

ìε βφαßωση του Φιlφ γα παρακατÜOεση σ' αιιτü Φτ' mιýν, που εòτιθυìεß º)α

fufrβo ìροΕ ποσοý ßσου προò δýο (2) γηττcßα ìι,σθþ ìατα του ορßου πρþ τηò

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

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

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

ιταραìοιτÞòτου στηv χþ ρα σε ισχý.

Θ) 1{ κνωτÝρω ηηη)ηση συììετοχÞò θα εsτιστρÝφετη ìετÜ τη Μξη ,ηò

δηìοιερασßιcò σΕουò αιτοτυχüwε9 θα κρατηθεß üìωòτου τλευτκßου πλειοδüτη και

θα υποβληθεß ìαζß ìε τα ιτρακτικÜ στην αρìüδια'Υιτηρεσßιc γα φριση. 'Το

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

συììετεχüwΦν θα εßιιαι σýìφωιιο ìετοΠ¶α¶ξΠt*Ι¶ 2 rηòπαροýσηò.

Σε περßιττωση που κfuτοιοò συììετÝχα στη δια6ικασßα γα λογαρι"οcσìü

Üλ)ου, πρÝιτει 1)α προσκοìßσει üλα τα κτιωτÝρω δικmολαγτlτικÜ 1ηα λογαρι"οcσìü

αυτοý του οιòοßου ιòΚιοδοτεß, προσκοìφwαò πρüσφατο εýκü πλτlρεξοýσιο

συwεταγìwο αιτü ΣυìβολαιογρÜφο Þ «* τγραφη (ìε θεωρηìÝρο 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 Ιδρýìατοò θα δÝχετm σφρηησìετιεò γρκΖττÝò προσφορÝò ìε τα ιτλÞρη

στοιχεßοc τòσν ευδιαφεροìwωτι (στοσνυìιιτ, διακριτικüò τßτλαg Ý6ραò 6ιεýθυιιση,

νüìιìοò ειòιτρüσωιτοò τηΜφωυα ειòικοιιιωνßα9 ). to περηòüìwο του

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

¶ΚΙ9,ιºττστ .....(tι φ̧πφ¶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 α̧FτΙσt 1αΙ ΣοΦΙ¶Σ

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

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

4



κΚτωθι δικαιολογητικα: α) Εwραφη προσ9ορÜ συììετοχÞò σσwαχθεßσα ( κατÜ

τα αναφερüìwα στο Π¶α¶ξDtºγΙ¶ 1 ,ηò ιταροýσηQ, fl ηαþ ηση συììετοχÞò

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

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

τιοìικü εßτιm wÞìρο ωò προò τη φορýσγικεò υιτοχlιεþ σαò τοιτ κατÜ τηιι

ηìεροìητιßοc διwÝργειαò τηò δηìοιòρασßαcα 6) Καταστmικü Εταιρεßοcò και

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

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

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

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

δηìοσιευθεß η σýσταση του φοìικοý προσþ ιτου καθþ ò και ßFΕξ αsτü τα ογτοßα

ιτροκýιττοw τα ιτρüσωπα, τα οποßα 6εσìεýουιι ìε τη,ν υιτογραφÞ τουò το νοìικü

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

¶.Ε., πρατσικü συτιε6ρßασηòτου Δ.Σ., ìε το οιτοßο αιτοφασßστηκε η συììετοχÞ τηò

ετmρεßοòò στην δηìοιτρασßα εκìßσθωσηò του ακιιιÞτου και η υιτοβολη προσφορÜò

τcθþ ò km το εξουσω6οτηìÝιιο ιια καταθÝσει την ,τροσφορÜ φυσικü προσωιòο, θ)

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

συììετÝχοwοò φοìικοý ιτροσþ ιτου, ι) tιταιθ*η 6ß|rrση τσι) Ν 1599/1θ86 του

συììετεχοwοò )ηα λογαριασìü του ιιοìικοý ιòροσþ που (υφισταìευηòβεβαß"ωò σε

κÜθε περßιττωση σχετικÞò πρüβλεψηò στο σχετικü πρακτικü ΔΣ του νοìικοý

προσþ που) στηιι ο:τοßοc θα δηλτΙτα ρητþ ò κοòι οòνεròιφýλιcκτα üτι λητξε το προò

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

φθορþ ιι km οφητκαßωυ κmασκαηòbν, þ στε τια κmαστεß αυτü Κιτουρlηκü κοcι

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

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

του, ου6Ýsτοτε km ουδεìßαò «φrοη )ηα τηº) mταραßτητη δωτÜιιη ειτýορθþ σεωò

τσν βλαβþ ν -κατασκαsþ ν, καθüσον αιπÝò τιò υrτοχρεþ σειò τιò αιιαλαìβÜιιει ο

ß6ιοò και δευ Ýχα καìßαò σχÝση ìε το καταβαλλüìευο wοßκιο, κ) "tπαιOιιιιτ1

6Þh"η τσιι t{. 1599/19S6 αιτü τοτι τιοìßìωò συììετÝχοwα )ηα λογαριασìü του



1)οìικοý ,τροσþ που φφισταìwηò βφ«ßrò σε κÜθε περßιττωση σχετικÞò

πρüβλεφηò στο σχετικü πρακτικü ΔΣ του ιιοìικοý προσþ ιτου) üτι Ý:λαβε γυþ ση

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

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

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

σwοδεýοwαι υrτοχρεòστικÜ α:τü ειτßσηìη ìετÜφραση τουò (αιτü το tιτουργεßο

|ΕξωτερικòΙη Þ κατÜ περßsττωση α:τü ττlτι αρìü6ιοc ΕλλτlνικÞ ΤtροξwικÞ ¶ρΜ )
στητι ΕλλτlιιικÞ γλιhσσα ts) ΣηìειωτÝον üτι σε περßιττωση κατÜ την οποhc

ìισθωτÞò εßτιm νοìικü πρüσωπο-ετmρεßοc, πÝροòτι τòσν ατιωτÝρω, θα ευθýνοwαι

προσωπικÜ w τηφ εκιλÞ ρ ωση τòσν ü ρ òσν τη ò καταρτισθη σοìηη ò ìισθ þ σεω ò και

τα ìÝλι1 αυτÞò σε περbπωση ιτροσωπικÞò εταιρεßαò καθþ ò και ιιüìιìοò

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

συììετοχÞòνοìικοý προσþ που η 1)οìιìοποßηση τηò συììετοχÞòτου θα κριθεß αsτü

το νοìικü κοcθεστþ ò που το διÝιτει.

¶ρθρο 3ο : foßετÜ τη ληφι τηò ωò κτιω προθεσì'αò υποβοληò τcýν προσφορþ ιι, το

ΔΣ του Ιδρýìατοò θα συwÜξει ιτρακτικü στο οιτοßο θα περιλ"οcìβτι.ιοwαι üλεò οι

προσφορÝòκαιτα αsτü το 9ιΤüìο προβλειτüìευα στοιχεßη βÜσατòσυ διατÜξεòσν του

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

ìßσθωìα και ìε τουò ιτλÝον συìφÝροwεò ληιιτοýò üρουò εκìß.σθωσηò )flβc το

Ιδρυìιc. It στιìjαση εκγßσθωσηò θα ιòπταΡζεται ,,wο ýοτερα mτü προηγοýìεντι

ενηβρωση τηòΔηlιüσταò¶ρχÞΕ η οιτοßαìιτορεß ìσα σε δεκmαιτε (15)ηψρεòιια

6ιαταξειτια ìη σιηιαφθεßη σιιγ!αση. ,,ε αδικÜ mτωΜηìειη müφασÞ τηΕ

¶ρθρο 4ο : 1{ ìßσθωση αρχßζα αsτü τηιι υιτογραφÞ του ìισθωτηρßου συìβολοcßου,

το οιτοßο ιτρÝ:πει να υπογραφεß ìετÜ αιτü δÝκα πÝιιτε (Ι5) ηìÝρεò αφοý αναρτηθεß

το wτοτÝλεσìιc τηò δηìοπρασß"αò στητι ιστοσεΙßδα του ¾ιτουργεßου Οικοιιοìικþ τι

και ýστερα αsτü σχετικÞ πρüσýτlση του ΔΣ του Ι6ρýìατοò . Σε περßιττωση ìη

ιτροσλεýσεωò του τεΚυτΜου πλειοδüτη εwüò τηò οριζüìενηò ηìεροìηνßα9 Þ

αθπÞσεωò αsτ' αυτüν τω1) υποχρεþ σεοσν του, εφαρìοζοwm ειò βÜροò του οι

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



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

χρηìατικÞ ποwÞ ßση αε τρßιc (3) ìητηαßα ìισθþ ìατα τηò προσφορÜò του, ποιιιÞ η

οιτοßα βεβαιþ νεται και εισπρΚττετm σýìφωτια ìε τιò διατÜξειò του 1(þ δικα

Εßσιτραξηò Δηìοσßισν Εσüδωτι, εν σwεχεßοc 6ε, ìπορεß να κýεßτm ο δειισεροò

κατÜ σειρÜ ιτλειοδüτηò γα την υπογραφÞ του συìφcσυηηκοý εφαρìοζüìwων

κναλüγωòτòσν διοòτÜξεων του Ν 4182/2013.

¶ρθρο 5" : 7. It ìßσθωση αρχßζα αιτü τηιι υπογραφÞ του ìισθωτηρßου

συìβολοòßου, κατÜ την οιτοßοc ο ìισθωτÞò οgεßλη (πÝρκτι τηò εγγºÞσεω) να

ιτροκαταβαλει yιc το ακßιιητο το ìßσθωìα του πρþ του ìισθωτικοý ìÞνα και θα

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

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

2. to ìßσθωìα, που θα ειτιτευχθεß θα ισγ)ει )ηα τα ιτρþ τα 6ýο (2) ìισθωτικÜ Ýτη,

ενþ  ìε τηιι wαρξτ1 του τρßτου ìισθοστικοý ετουò km εwεýθεν το ìßσθωìα θα

οcναJτροσαρìüζο*, προσωξατιüìευο, σýìφοτυα ìε το Δεßκτη tιìòbν ξατατιαλαπÞ

(^rI8 του αìÝσωò προηγοýìευου Ýτουò üιτωò αυτüò κοcθορßζετm αιτü τηυ

Ε.Σ.ÞΕ. Σε περßιττωση ,του υπÜρχα αρνηηκÞ ìεταβýη του Δtξτο ììßσθωìα

θα ιταραìεßνα το ß6ιο. j. Ο ìισθωτηò 6ειι Ýχει 6ικαßωlια υποβοΜò αtπlσηò 1ιτα

ìεΙ,ωση του ìισθþ ìατοòy  ̧ οποι,ον6Þιτστε λσγο κτι αττßα. 9tροòτοýτο ìαζß ìε τηιι

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

ìßσθιο θα υποβÜλει και σχετικÞ δÞλαπη ìε ιτεριεχüìενο σýìφοσνο ìε το

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

ιτρþ τòσν τρκΙτυ (3) ηìερτ;ιν κÜθε ìισθωτικοý ìηφüò ìε κmÜθεση σε τηροýìwο

τραsτεζικο λογαριοòσìü του Ιδρýìατοò χωρßò περmτÝρω οχΜση.

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

τlþ ησηò γα τη συììετοχÞ Ýκαστου ιτΚιοδοτοýwα ìισθωτÞ στη δη ìοιτρασßη το

οποßο σε κÜθε περßιττωση θα εßιιαι ßσο ìε 6ýο (2) ìηwκßιc ìισθþ ìατα, θα

ιταραìÝτιει Κτοκα στα χÝρια του εκìισθωτÞ Ιδρýìατοò ωò qηþ ηση )n c την καλÞ

εκτÝλεση τòσν üρων τηò σýìβασηò εκ ìÝρουòτου ìισθωτÞ . 2.1{ qlþ ηση αυτÞ θα

ειειστρÝφεται ατüκωò στο ìισθωτÞ κατÜ τη ληξη τηò ìßσθωσηò κm υπü τητι



προýπüθεση τηò εìJτρüθεσìηò και ιτροσÞκουσαò α:τοχþ ρησηò του αsτü το ìßσθιο
τητι αιτü6οση ελεýθερηò τηò χρÞσηò του και τòσν κληδιýν του, τητι εξüφ)ηση

üλΛrν τò̂ τν ληγαριασìþ ν κοινÞò ωφÝλει^οcò κβ0 κοιφοχρÞστωτι και την w γÝνει
εΚΚαθÜριση üλrσν τωφ οικο'Ι)οìικòΙιν εκκρεìοτÞτωτl. Στητι ιτερßπτωση ιταραβßασηò

αΙΤü ΤΟ ìισθωτÞ οιτοωυδÞποτε τωφ üρωτι του ìισθωτηρßου, οι οιτοßρι εßφm üλοι

ουσιþ δειò η χρηìξτικÞ αυτÞ εllþ ηση θα κατωτßπτει υιτÝρ του Ιδρýìατοò ενþ  η
το ºδρυìα θα 6ιατηρεß στο ακÝραιο τα δικιcþ ìατÜ του )ηα την κÜλυψη κÜθε

θετικÞò και αsτοθετικÞò ζηìßαò αιτü την αθετηση των υrτοχρεþ σεòσν εκ ìÝρουò του

ìισθωτÞ. 'Το οòτιωτÝρω ιτοσü τηò qOη)ησηò σε καìια ιτερß̂ πτωση 6εν θα

συìψηφßζετm ,τροò τα τυχüιι οφελüìwα ìισθþ ìατα Þ ιιε οιτοιαδÞιτοτε Üλλη
οφελÞ του ìισθωτÞ.

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

ìισθωτηρßηυ συìβολοòßου υrτοχρεοýται να ιτροβεß στηº, αλλοζγÞ του οιιüìmοò

χρÞστη στουò ιταρüχουò κοινÞò ωφÝλειοcò. ο ìισθωτÞò υποχρεοιτται στηφ

ΚαΤαβολη üλιοτΙ τc,η δηιιοσßι,ηι κm δηìοτικòbν τεfuΙγν σε σχεση ìε το ìßσθιο,
Καθþ ò ειτßσηò κι(ι σΕην καταβολη τηò αναλογßηcò τòσν κοι.νοχρÞ**, δα:τανc;ιγ

ΤΟυ ìΙσθßΟυ βÜσει τcw διατÜξετ^τυ του ξκιιονισìοý !tολυκατοικß̂ οcò. οι κτιωτÝρω

δ α:τÜν εò θ α θ ε ω ρ οýw αι ìßσ θ ωìα.

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

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

τηò ìßσθωσηò και σε κÜθε συìβατικÞ ιταρκταση τηò αν 6w υφßοταται τγρ«φη
Þτκριση ιτροò τοýτο του ΔΣ του Ιδρýìατοò. ΦιrÜ mßσηò αsταγορεýεται η
υπεκìßσθωση του ìισθßου ακwÞτου. ο ìισθωτÞò υιτοχρεοýται να δÝχετm

ειτισκÝψειò στο ìßσθιο τüσο τòσυ ìýιΙη του ΔΣ του Ιδρýìmοò üσο km müìòσν,

ιτου θα ετιδιαφερθοýτι ìýλοντικÜ γα ιτλεωδοσß̂ οτ σε ιτροσεχÞ νÝα διακÞρυξη

εΚìΙσθþ σεωò αυτοý. ΕιτυλÝον σε τυχüτι ατιακαιιιßσειò του ακινÞτου, ιτου θα

αιταιτηθοýν και θα εκτλεστοýτι ειτψλεßιc του Ι6ρýì^οòτοò ο ìισθωτÞò θα



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

ìισθωτÞò υιτοχρεοýτm τη συììüρφωση του στον κατιοwσìü τηò πολυκmοικßιcò

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

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

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

τηò συνÞθουò χρÞσηò. Ο ìισθωτÞò υrτοΝρεοýτm να χρησιìοποιεß το ìßσθιο κmÜ

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

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

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

κτιρßου,

¶ρθρο 9 : Ο ìισθωτÞò υιτοχρεοιhm ,να ,τρα)τìmοrτοιεß ìε δαιτκνεò του τιò

κιιαlικαßεò ειτισκευÝò χωρßò ιια ειτιφÝρει ουσþ 6εò ìεταβοΜò Þ αλλοιþ σειò πο

ìßσθιο. j:ταγορεýετm στο ìισθωτÞ να ειτιφÝρα οποιοc6Þιτοτε προσθÞκη,

τροποποßηση Þ ìεταρρýθìιση του ìισθßου. º(ατüιτιν τηò σwκßιιεσηò αυτÞò ο

ìισθωτÞò ìιτορεß ìε δικÜ του Ýξοδα κιcι δα:τüòνεò 1,)α ιτροβΜνει σε διαρρυθìßσειò

στο ìßσθιο, εφüσοττ δευ θßγπm η στmικüτητατου κτιρßου ιωcι ο φÝρòσν ορικιιισìüò

Þ η εξòστερικÞ εìφΚτιιση του κτιρßαυ, ýστερα αιòü Þηιραφη γνωìατευση εδικοý

ìηχκι.τικοý. Ειτßσηò οφεßλει να ìερψνÜ wτη διατÞρηση τηò κκτοχÞòτου ìισθßου,

αsτοκροýοwαò κÜθε καταιτfuη ση του αsτü τρßτουò.

¶ρθρο 1υ : ΚατÜ τη )νlφ1 Þ Μοη τηò ìßσθωση9 ο ìισθαττÞò θα υποχρεοýτm να

αιτο6þ σει ελεýθερη τη χρÞση του ανωτÝρω ìισθßου κοcι να το ιταραδþ σει στη1)

ßδια καΙÞ που το εßχε ιταραλÜβει, ìαζι ìε τιò αιτü τον ß6ω γwüìwεò

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

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

του ìισθωτÞ. Ο ìισθωτÞò θα υποχρεοýται στηιι αιτοκmÜσταση κÜθε φθορÜò και

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

6ιÜστηìα αρνεßται την αsτοδοση, ο ìισθωτÞò θ; οφεßλει γιc κÜθε ηìÝρα

καθυστÝρησηò α:τοζηìßιοση χρÞσηò ßση ιτροò το 1/10 του τλευταbυ ìηνιαßου

ìισθþ ìατοò

9



¶ρθρο 77ο : 1{ ιταραβαση οποιου6Þποτε üρου τηò ìßσθωσηò εκ ìÝρουò του

ìισθωτÞ, οι οιτοßηι εßφm üλαι ουσιþ δειò , üπωò η ìη εìsτρüθεσìη πΜρωìÞ

Ýκαστου ìισθþ ìατοò τηòβαρwουσαò το ìßσθιο αναλιγßαò ειτß τòσν πÜσηò φýσεωò

6αιτοòντΙγν τοτν κοτνοχρÞ*rν χþ ρων, κ.τ.L, θα ιταρÝχει στο ºδρυìα το δικαßιοìα

να κατα3ηιεß)ει τη ìßσθωση και να αξιþ σει τηιι αsτü6οση τηò ελεýθερηò χρÞσηò

του ìισθßου, Ει6ικÜ σε περß̂ ιττωση ìη ιτhρωìÞò εκÜστου τòσν συìφωνηìÝνòσυ

ìισθωìκτòσν, ìη καταβοληò κοινοχρÞσΕων δσ,ιτανþ ν, το Ιδρυìιc δικαιοýται ιια

αξιþ σει 6ικαστικþ ò την Ýκ6οση 6*τÞò αsτü6οσηò του ìισθßου κr(ι τηιι Ýκδοση

6αταγÞ πληρωìÞò γα τα οφειλüìετια κοcι εφüσον σwτρÝχοw üΚò οι

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

αυτÞ, θα καταιτßιττα υπÝρ του Ιδρýìατοò η κπτατεθεßσα χρηìοττικÞ ηηþ ηση.

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

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

τλευταßο ιτληοδüτη.

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

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

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

41s2/2013.

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

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

φακÝλτ^τυ (λαìβüòºrουσα χþ ρα ìετÜ τηιι 2" ΙουΜου 2018 σε χþ ρο km χρüνο που

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

¶ρrηò τιιτηιl.ßιτυπßs.gιò ιτροκειìÝνου ,να λÜβοw γυþ ση οι συììπÝχοwεQ, üτι

λεßιτει οιοδÞποτε εκ τÜγν αιτmτοýìwýσυ κm ιτροβλειτüìενòσν στηιι παροýσα

νοìιìοποιητικþ ιι τγρÜφòσν Þ 6w προσκοìισθεß κττÜ το Üνοιlηια εκÜστου

φακÝλου, κιòτÜ τα προα,ναφερüìwη δε θα γßτιεται 6εκτÞ η συììετοχÞ του

wδιαφερ οìÝιιου αsτü την αρìüδι"οc ΕπιτροπÞ.

ι0



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

Ζηìüσιαòαρχηò κβζι ο αναδαχθησüìευοò εκ τηò ανòστÝρω 6ιαδικασßοòò πληοδüτηò

ουδÝν 6ικαßωìα αιτοκτÜ wτü τυχüτι ìη φριση αιιτοý κοcιτòýν πρακτικdη τηò.

{þ ηροφορΚò ιταρÝχσwαι mü τη Γραììατεßα του Ιδρýìατοò κ00 δη wτü τοιι

του Ι6ρýìατοò Δωνýσιο Δφ«ρη (τηL στιιωιιιοσνßαò 26S1-0-27747)

αιτü τα ìελη του ΔΣ του Ι6ρýìατοò ΙερÝα tιtικολοcο 1(ìκοχρÞστο (rηL

εrτικοιφòσυßιò 2681026j40) km ΘεοφΚιιη ξουτσοlηοòιτυη ( τηL ειτικοιιιòσνßοcò

2681-0-27092) καθþ ò ιòαι ωτü το τιοìικü σýìβουλο του Ι6ρýìατοò Φßfuππο Δηì.

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

tστΔ.Σ. òτστ
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ΔΗ^ΩΣΗ

Ο κÜτωθι υπογεγραììÝνοòδηλþ νω υπεýθυνα üτι ουδεìßα αξßωση για ìεßωση του ìισθþ ìατοò
Ýχω Þ διατηρþ  καΘ' üλη τη διÜρκεια τηò συìβÜσεωò ìισθþ σεωò, καθüσον αναγνωρßζω üτι το
επιτευχθÝν ìßσθωìα (και οι συìβατικÝò του προσαυξÞσειò) ανταποκρßνεται πλÞρωò στην
εìπορικÞ αξßα του ìισθßου υπü τιò παροýσεò οικονοìικÝò συνθÞκεò.
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