
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ , ΠΟΥ 

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. 25, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  

 

1- Το Ίδρυμα με την επωνυμία «ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ» (Ρ.Ε.Σ.), που εδρεύει στην 

Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Σοφίας αρ. 51, και εκπροσωπείται νομίμως από το ΔΣ, έχοντας υπόψη: α)τις 

διατάξεις του Ν. 4182/2013 (Α΄ 185/ 10.9.2013) και την υπ’ αριθμ. 1/2014 εγκύκλιο, β) την από  12-

12-2017 απόφαση του ΔΣ του Ιδρύματος, γ) Το ΠΔ 34/1995 (ΦΕΚ Α’ 30) «Κωδικοποίηση νόμων 

περί εμπορικών μισθώσεων», όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4242/2014 (Α΄50/28-2-2014),  ε) τις 

διατάξεις του Αστικού Κώδικα, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σφραγισμένες 

προσφορές για τη μακροχρόνια μίσθωση πολυώροφου κτιρίου, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος, που 

βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Απόλλωνος αρ.25, περιοχή «Πλάκας», σύμφωνα με τα αναφε-

ρόμενα στην παρούσα.  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 

 

2- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

Το προς εκμίσθωση κτίριο βρίσκεται επί οικοπέδου συνολικής επιφάνειας  234,89μ2., επί της 

οδού Απόλλωνος αριθμός 25, εντός του O.T 37/60 (Τομέας  Δ)  του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 

του Δήμου Αθηναίων, το οποίο περιβάλλεται από τις οδούς Απόλλωνος, Αγίας Φιλοθέης, Ναυάρχου Νι-

κοδήμου και Θουκυδίδου. Έχει συνολική μικτή επιφάνεια 537,8 μ2 και αποτελείται από τα εξής επί μέ-

ρους επίπεδα: 

 Υπόγειο εμβαδού          24,95μ2,  

 Ισόγειο        >>              196,17μ2 ,  

 Α΄ όροφο εμβαδού        135,25μ2, 

 Β΄  όροφο      >>           135.,25μ2, 

 Γ΄όροφο-Δώμα   >>       46,23μ2 . 

2.1.- Η θέση, η μορφή και οι διαστάσεις του ακινήτου εμφαίνονται στα σχέδια, που περιλαμβάνονται 

στο σχετικό τεύχος, που συνοδεύει την παρούσα  ως «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I». 

2.2.- H χρήση του ενοποιημένου καταστήματος του Ισογείου, επιφανείας 50,68τμ με πατάρι 

12,84τμ,  θα αποδοθεί  από  τον υφιστάμενο μισθωτή μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφα-

σης του αρμόδιου Δικαστηρίου,  στο οποίο θα κατατεθεί σχετική αίτηση μετά τη λήξη της 

μισθώσεως την 31-5-2018.  

2.3.- Η αξιοποίηση του ακινήτου συνίσταται στην εκμίσθωση του μεν ισογείου ως καταστήματος, των 

δε ορόφων ως επιπλωμένων κατοικιών (διαμερισμάτων) εναρμονισμένων με τη φυσιογνωμία, τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής. Για την πραγματοποίηση της 

χρήσης που θα ασκηθεί από το μισθωτή απαιτείται να προηγηθούν εργασίες αποκατάστασης – 

ανακαίνισης – διαμόρφωσής του. 



2.4.- Η αξιοποίηση συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τη ριζική ανακατασκευή  του ακινήτου, καθώς και την 

αναδιαμόρφωση των υφισταμένων ιδιοκτησιών ως ακολούθως: 

α) Ο Α΄ όροφος θα διαμορφωθεί σε δύο μικρότερα διαμερίσματα, ένα προσόψεως και ένα προς 

τον ακάλυπτο. 

β) Ο Β΄ όροφος θα διαμορφωθεί σε δύο διαμερίσματα, ένα προσόψεως , ένα προς τον ακάλυπτο, 

το οποίο θα επικοινωνεί με τον Γ΄ όροφο (δώμα) διαμορφώνοντας ένα τελικό διαμέρισμα.  και 

γ) το ισόγειο προς τον ακάλυπτο (ΙΣ1) θα διαμορφωθεί με τα παραρτήματά του σε διαμέρισμα, το 

δε ισόγειο τμήμα (ΙΣ Κ1) προς την οδό Απόλλωνος θα επαναδιαμορφωθεί σε κατάστημα. 

 

3- Η ΜΙΣΘΩΣΗ. 

3.1.- Διάρκεια. Η Μίσθωση που θα συναφθεί, σύμφωνα με το σχέδιο μισθωτηρίου, κατά τους βασι-

κούς όρους, που επισυνάπτεται στην παρούσα ως «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II», θα έχει χρονική διάρκεια 

είκοσι (20) ετών, αρχομένη από της υπογραφής της σχετικής συμβάσεως.  

3.2.- Μίσθωμα – Αναπροσαρμογές. Το προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα δεν δύναται να είναι μικρότε-

ρο του ποσού των χιλίων επτακοσίων πενήντα ευρώ  (1.750€.)(τιμή εκκίνησης) και θα προκα-

ταβάλλεται από το μισθωτή μέσα στο πρώτο πενθήμερο (5ήμερο) κάθε μισθωτικού μήνα που αυ-

τό αφορά, χωρίς καμιά άλλη ειδοποίηση, είτε μετρητοίς στα γραφεία της Ρ.Ε.Σ., είτε με κατάθεση 

του μισθώματος σε οιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύεται από τη Ρ.Ε.Σ, κοινο-

ποιώντας μέσω FAX το σχετικό αποδεικτικό της κατάθεσης. Η καταβολή του μισθώματος θα αρ-

χίσει από την υπογραφή του μισθωτηρίου.  

3.3.- Μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους του άρ-

θρου 9.3 της παρούσας, θα καταβάλλεται το ήμισυ του προσφερομένου μισθώματος, πλέον χαρ-

τοσήμου.  

3.4.- Μετά την εκπνοή της προθεσμίας εκτελέσεως των εργασιών αποκατάστασης, της προηγουμένης 

παραγράφου, θα καταβάλλεται ολόκληρο το προσφερόμενο μίσθωμα, ανεξαρτήτως πλέον της τυ-

χόν προόδου των εργασιών, εκτός των περιπτώσεων που συντρέχει νομίμως λόγος αναστολής 

προθεσμιών, αμετάβλητο για χρονική περίοδο τριών (3) ετών.   

3.5.- Από τον αμέσως επόμενο μήνα, από την πάροδο της τριετίας της προηγουμένης παραγράφου και 

τον αντίστοιχο μήνα κάθε επομένου έτους μέχρι τη λήξη της μίσθωσης και την απόδοση του μι-

σθίου στη Ρ.Ε.Σ., το μηνιαίο μίσθωμα θα προσαυξάνεται κατά ποσοστό ίσο προς τον επίσημο 

τιμάριθμο πλέον δύο μονάδων (Δείκτης Τιμών Καταναλωτή + 2μονάδες), της αυξήσεως υπολογι-

ζομένης επί του μισθώματος του προηγουμένου έτους. 

3.6.- Στην περίπτωση που ο ΔΤΚ του προηγούμενου έτους όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στα-

τιστική Αρχή ή όποια άλλη τυχόν αρχή την αντικαταστήσει είναι αρνητικός τότε το μίσθωμα του 

επόμενου έτους θα προσαυξάνεται κατά ποσοστό 2%.  

3.7.- Ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή ολοκλήρου του τέλους χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλ-
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λου τέλους ή φόρου το αντικαταστήσει, που αντιστοιχεί στο καταβαλλόμενο κάθε φορά μίσθωμα.  

3.8.- Επίσης ο μισθωτής βαρύνεται από την υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως με την καταβολή 

όλων των παγίων εξόδων των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος και αποχέτευσης, 

τηλεφώνου, καθώς και των πάσης φύσεως φόρων ή τελών ή εξόδων που αφορούν το μίσθιο και 

το μισθωτή.  

3.9.- Ο μισθωτής, που θα αναδειχθεί, θα προβεί αποκλειστικά με δική του επιμέλεια, μέσα, δαπάνες 

και ευθύνη στα ακόλουθα: 

3.9.1.- Στις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση και χορήγηση, όλων των προβλεπόμενων και απαι-

τούμενων από την νομοθεσία Αδειών για την προσφερόμενη χρήση (πολεοδομικών κ.λ.π. ο-

ποιασδήποτε δημόσιας ή δημοτικής υπηρεσίας ή αρχής ή ΔΕΚΟ), αλλά και για την πραγματο-

ποίηση του συνόλου των εργασιών ανακαίνισης, διαμόρφωσης και αποκατάστασης της λει-

τουργικής χρήσης του μισθίου, για τη λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

και εν γένει για τη νόμιμη και εύρυθμη λειτουργία αυτού, υπογεγραμμένων αρμοδίως από δι-

πλωματούχους μηχανικούς σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας τόσο κατά το 

στάδιο της μελέτης όσο και το στάδιο της επίβλεψης.  

3.9.2.- Στην εκτέλεση των απαιτούμενων επισκευών, ανακαίνισης και διαμόρφωσης του μισθίου και 

την αποπεράτωσή τους με τρόπο που δεν θα δημιουργεί οχλήσεις, ζημιές ή κινδύνους από τις 

εργασίες κατά τη διάρκεια της κατασκευής σε οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και σε εγκατάσταση 

αναγκαίου εξοπλισμού, κατά τις κείμενες διατάξεις, τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών και τους 

κανόνες της τέχνης και της επιστήμης από ειδικευμένο προσωπικό κατά τρόπο άρτιο από τεχνι-

κή άποψη, σύμφωνα με τις οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής που θα υποβάλλει, με βά-

ση την τεχνική προσφορά του, το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα , σύμφωνα με το οικείο 

νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει θέματα σύνταξης των εν λόγω μελετών, σύμφωνα 

με τις οποίες θα γίνει η παραλαβή του έργου από την εκμισθώτρια και την αρμόδια Αρχή και τις 

υποδείξεις και παρατηρήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ρ.Ε.Σ,.   

3.9.3.- Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του διαγωνιζόμενου να συμβουλευθεί, πριν τη συμμετοχή του 

στο διαγωνισμό, νομικούς, οικονομικούς, τεχνικούς, λογιστικούς  φορολογικούς συμβούλους 

και εκτιμητές, οι οποίοι δεν πρέπει να συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με το Ελληνικό Δημό-

σιο και τη Ρ.Ε.Σ προκειμένου να πληροφορηθεί το νομικό καθεστώς της Ρ.Ε.Σ. και του προς α-

ξιοποίηση ακινήτου και να προβεί σε ανεξάρτητη εκτίμηση του επιχειρηματικού κινδύνου που 

αναλαμβάνει με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό και την αποδοχή των όρων του.  

3.10.- Το μισθωτή βαρύνει επίσης κάθε δαπάνη προϋπολογισθείσης και απροβλέπτου εξ οιασδήποτε 

αιτίας, σχετική με την παρούσα πρόσκληση εκδηλώσεως ενδιαφέροντος, την όλη διαδικασία μέ-

χρι την ανάδειξη αναδόχου, την υλοποίηση  της προκριθείσης προτάσεως, όλα γενικά τα έξοδα 

μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας, (αρχιτεκτονικά, ηλεκτρομηχανολογικά, άδειες οικοδόμησης 

και λειτουργίας, σύνδεσης δικτύων ηλεκτρικού, τηλεφώνου, αποχετεύσεων, ύδρευσης με τα δί-
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κτυα της πόλεως, συντήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, τυχόν συμβολαιογραφικά έξοδα 

συμβάσεων, μισθώσεως, φόροι και χαρτόσημο που αφορούν τη μίσθωση, εισφορές ασφαλιστι-

κών ταμείων των εργαζομένων στην αποκατάσταση του κτιρίου, αμοιβές μηχανικών μελέτης και 

επίβλεψης και οποιασδήποτε μορφής επιβάρυνση, αποζημιώσεις προς τρίτους κ.λπ.). Η δαπάνη 

για την έκδοση όλων των προβλεπομένων αδειών από τις αρμόδιες Αρχές & ΔΕΚΟ, θα βαρύνει 

τον ανάδοχο. Η Ρ.Ε.Σ. απαλλάσσεται κάθε επιβαρύνσεως οποιασδήποτε φύσεως, εξ οιασδήποτε 

αιτίας. Όποια δε δαπάνη πραγματοποιηθεί, θα καταβληθεί από τον ανάδοχο άμεσα.   

3.11.- Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης θα λάβει χώρα παραλαβή του έργου από 

τη Ρ.Ε.Σ.  κατόπιν πιστοποιήσεως, παρουσία εκπροσώπων της Αρμοδίας Αρχής.  

3.12.- Ουδείς και για οποιαδήποτε αιτία δικαιούται αποζημίωση από τη Ρ.Ε.Σ. για τις δαπάνες που 

πραγματοποίησε για τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού ή για διαφυγό-

ντα κέρδη ή ματαίωση δικαιώματος προσδοκίας, σε περίπτωση μη κατακυρώσεως του διαγωνι-

σμού ή ακυρώσεώς του σε οποιοδήποτε στάδιο ή μη εγκρίσεως του αποτελέσματος από την αρ-

μόδια Αρχή ή μη εκδόσεως των απαιτουμένων οικοδομικών αδειών ή μεταγενέστερης αλλαγής 

του ισχύοντος πολεοδομικού καθεστώτος. 

 

4- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

4.1.- Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία διοικήσεως της Ρ.Ε.Σ (Βασ. Σοφίας 51, Αθήνα, 4ος 

όροφος), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) που θα ορίσει το Πολυμελές Συμβούλιο της 

Ρ.Ε.Σ. (ΠΣ/Ρ.Ε.Σ.) , κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.  

4.2.- Η Ε.Δ. θα έχει την ευθύνη της διενέργειας όλων των σταδίων του Διαγωνισμού και αξιολογήσεως 

των προσφορών μέχρι και το στάδιο της υποβολής της εισήγησης για την ανάδειξη μισθωτή προς 

το Π.Σ /Ρ.Ε.Σ., το οποίο και είναι και το μόνο αρμόδιο όργανο για τη λήψη οιασδήποτε απόφασης 

προόδου του Διαγωνισμού, ανάδειξης μισθωτή, εξετάσεως τυχόν ενστάσεων, ματαιώσεως, ακυ-

ρώσεως και επαναλήψεως του διαγωνισμού.  

4.3.- Μετά τη συμπλήρωση προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στο 

διαδικτυακό τόπο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών 

(www1.gsis.gr/gspp/portal/el), δύναται οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος να υποβάλει προ-

σφορά μισθώσεως του ακινήτου, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα αναφέρονται παρακάτω 

στην παρούσα. Στη συνέχεια:  

4.4.- Θα γίνει αξιολόγηση των προσφορών και ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας για το Ίδρυμα, σύμ-

φωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω στην παρούσα.   

4.5.- Η απόφαση του ΠΣ/Ρ.Ε.Σ., περί αναδείξεως μισθωτή, θα υποβληθεί στην αρμόδια Αρχή προς έ-

γκριση.  

4.6.- Χορήγηση εγκρίσεως από την Αρχή και ανάρτηση της αποφάσεώς (της Αρχής) στο διαδικτυακό 

τόπο της. (www1.gsis.gr/gspp/portal/el). 
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4.7.- Υπογραφή μισθωτηρίου. 

4.8.- Παράδοση - παραλαβή μισθίου - έναρξη εργασιών.   

4.9.- Ολοκλήρωση εργασιών. Πρωτόκολλο Παραλαβής παρουσία εκπροσώπων της Αρχής.  

 

5- ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

5.1.- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ενώσεις 

ή κοινοπραξίες αυτών. 

5.2.- Οι ενδιαφερόμενοι με τη μορφή ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας δεν απαιτείται να περιβλη-

θούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Σε κάθε πε-

ρίπτωση όλα τα συμβαλλόμενα μέρη θα ευθύνονται απέναντι στη Ρ.Ε.Σ. απεριορίστως, αλληλεγ-

γύως και εις ολόκληρον.   

5.3.- Κάθε νομικό πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών ή και συνδεδεμένων εταιρειών) δι-

καιούται να μετέχει σε ένα μόνο σχήμα είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης είτε ως μέλος κοι-

νοπραξίας, είτε ως συμπράττον μέλος. Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να μετέχει σε ένα μόνο 

σχήμα είτε ατομικώς είτε ως μέλος ένωσης φυσικών και νομικών προσώπων, είτε ως μέλος κοι-

νοπραξίας φυσικών και νομικών προσώπων, είτε ως νόμιμος εκπρόσωπος υποψηφίου, είτε ως 

αντίκλητος. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από το διαγωνισμό όλοι οι υποψήφιοι στη 

σύνθεση των οποίων συμμετέχει το νομικό πρόσωπο ή το φυσικό πρόσωπο ως μέλος ή με τους 

οποίους το νομικό ή φυσικό πρόσωπο συμπράττει ή στους οποίους το φυσικό πρόσωπο είναι 

νόμιμος εκπρόσωπος ή αντίκλητος περισσότερες της μίας φορές. 

5.4.- Ειδικά για τον αντίκλητο επισημαίνεται ότι θα πρέπει να κατοικεί ή εδρεύει, κατά περίπτωση, 

στην περιφέρεια Αττικής και να υποβάλει δήλωση αποδοχής του διορισμού του και ο Υποψήφιος 

να υποβάλει δήλωση ότι τον διορίζει αντίκλητο για την εν λόγω διαδικασία με τα πλήρη στοιχεία 

του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση 

email κ.λ.π.) Σε περίπτωση που ο αντίκλητος δεν ευρίσκεται ή δεν παραλαμβάνει έγγραφα, ως 

ημερομηνία επίδοσης των εγγράφων θεωρείται η ημερομηνία ειδοποίησής του, με email ή με fax 

για την παραλαβή του αντίστοιχου εγγράφου. 

 

6- ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

6.1.- Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα έχουν ισχύ για περίοδο 18μηνών από την ημερομηνία υ-

ποβολής τους, η οποία (ισχύς) θα ανανεώνεται αυτομάτως με τη λήξη του 18μήνου για ίσο χρόνο, 

εκτός εάν δύο(2) μήνες πριν την εκπνοή της προθεσμίας ο υποψήφιος ανακοινώσει στο Ίδρυμα 

εγγράφως επί αποδείξει ή με δικαστικό επιμελητή, ότι δεν επιθυμεί την παράταση της προσφοράς 

του. Αν όμως πριν την εκπνοή του διμήνου του προηγουμένου εδαφίου κληθεί προς υπογραφή 

της συμβάσεως, συντρεχόντων των λοιπών προϋποθέσεων του παρόντος, δε δικαιούται να αρ-

νηθεί να συμβληθεί. Στην αντίθετη περίπτωση οφείλει αποζημίωση για κάθε ζημία της Ρ.Ε.Σ. που 
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θα υποστεί από την αιτία αυτή.  

6.2.- Οι προσφορές, τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα που θα υποβληθούν μαζί με αυτές θα πρέ-

πει να είναι γραμμένα στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις τυχόν γραμμένα σε 

ξένη γλώσσα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική, η οποία και υπερισχύει σε 

περίπτωση που έχει διαφορές με αλλοδαπό κείμενο. 

6.3.- Τα δημόσια έγγραφα που προέρχονται από την αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύονται από την 

επισημείωση Apostille της Σύμβασης της Χάγης της 05.10.1961. Το αυτό ισχύει για τα έγγραφα 

που περιβάλλονται το Συμβολαιογραφικό τύπο και καθίστανται δημόσια κατά το δίκαιο της χώ-

ρας του συμβολαιογράφου. 

6.4.- Αν σε κάποια χώρα, της ημεδαπής συμπεριλαμβανομένης, δεν εκδίδονται πιστοποιητικά ή έγ-

γραφα που απαιτούνται από την παρούσα ή τα εκδιδόμενα δεν καλύπτουν όλες τις αναφερόμενες 

στην παρούσα περιπτώσεις, είναι, κατ’ εξαίρεση, δυνατόν να αντικατασταθούν από δήλωση του 

ενδιαφερομένου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από Ελληνική Αρχή, με 

τις ίδιες προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που τίθενται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο. 

Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση ή δήλωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί 

από υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα) ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού, βεβαιουμένου σε κάθε περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του 

δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, ΚΕΠ κ.λ.π. ή Συμβολαιογράφο. Στη δήλωση 

θα πρέπει να δηλώνεται ρητά: α) η αδυναμία έκδοσης των δικαιολογητικών ή εγγράφων και β) η 

πλήρωση της απαίτησης του Τεύχους ως προς το περιεχόμενο του δικαιολογητικού ή εγγράφου 

για το οποίο υφίσταται αδυναμία έκδοσης. 

6.5.- Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι σε ισχύ την ημερομηνία κατάθεσής τους και να έχουν εκ-

δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα, πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ή όσα 

αναφέρονται στις υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα  μέσα στον τελευταίο 

μήνα, πριν την οριζόμενη κατάθεσή τους. Σε ισχύ θεωρούνται τα πιστοποιητικά, κατά σειρά ως 

εξής: 

α.    Εάν η περίοδος ισχύος τους αναγράφεται ρητά σ’ αυτά από την Αρχή που τα εκδίδει και είναι 

σε ισχύ σύμφωνα με αυτήν. 

β.   Εάν υπάρχει ρητή απαίτηση να έχουν εκδοθεί μέσα σε προθεσμία που προσδιορίζεται στην 

παρούσα διακήρυξη ή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

6.6.- Οι προσφορές δεν θα πρέπει να φέρουν σβησίματα , διαγραφές, υποσημειώσεις ή υστερόγραφα, 

μεσόστοιχα, παρεγγραφές, κενά και συγκοπές, που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους, τι-

μές ή ταυτότητα των διαγωνιζομένων. Επίσης δεν θα πρέπει να περιέχουν, με ποινή ακυρότητας, 

αιρέσεις, ή όρους ασαφείς ή διφορούμενους ή μη σύμφωνους προς τους όρους της παρούσας. 

6.7.- Όλα τα δικαιολογητικά/στοιχεία/προσφορές που θα κατατεθούν θα υπογράφονται από τον νόμι-
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μο εκπρόσωπο του Υποψηφίου ή άλλο εξουσιοδοτημένο ρητώς για τον σκοπό αυτό πρόσωπο. 

Στην περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας απαιτείται να υπογράφονται από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο καθενός από τα μέλη ή από τον κοινό εκπρόσωπο αυτής ή άλλο πρόσωπο, που θα 

έχει εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό από όλα τα μέλη της. Προσφορά, η οποία δεν πληροί 

τους όρους της διακήρυξης και δεν περιέχει την ανάλογη εγγυοδοσία, απορρίπτεται. 

 

7- ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

7.1.- Εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από τη συμπλήρωση τριμήνου (3μήνες) 

προθεσμίας, από την ανάρτηση της παρούσας προσκλήσεως στη διαδικτυακή πύ-

λη της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών 

(www1.gsis.gr/gspp/portal/el), κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο (4.3.) της παρούσης 

και μέχρι τη 12η ώρα της ημερομηνίας, που θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του Ι-

δρύματος (www.rizarios.gr και στο πεδίο «ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ), οι ενδιαφερόμε-

νοι θα πρέπει να καταθέσουν, αυτοπροσώπως ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν, στα γραφεία διοικήσεως του Ιδρύματος, στη 

διεύθυνση «Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 51, ΤΚ. 10676 ΑΘΗΝΑ, 4ος όροφος, 

από 09:00 μέχρι 15:00 καθημερινώς, πλην Σαββάτου και Αργιών, σφραγισμένο ΦΑΚΕΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ο οποίος θα αναγράφει στην εξωτερική του επιφάνεια τα παρακάτω 

αναφερόμενα στοιχεία:   

ΠΡΟΣ: 

ΤΗ ΡΙΖΑΡΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 51, 4ος ΟΡΟΦΟΣ,  

Τ.Κ. 10676 ΑΘΗΝΑ 

ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΟΛΥΩΡΟ-

ΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 25 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  

Επωνυμία Υποψηφίου 

Ταχ. Διεύθυνση  

Τηλέφωνο  

Αριθμός fax  

email υποψηφίου  

  

7.2.- Η Ρ.Ε.Σ. δεν υποχρεούται να παραλάβει φακέλους από τα ΕΛΤΑ  ή άλλη υπηρεσία. 

7.3.- O ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχει τρείς (3) ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέ-

λους: α) υποφάκελο (Α) με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», β) υποφάκελο (Β) με την ένδει-
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ξη «ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» και γ) υποφάκελο (Γ) με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 

7.4.- Ο υποφάκελος (Α) «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

7.4.1.- Φωτοτυπία της ταυτότητας του διαγωνιζομένου και στην περίπτωση εταιρείας ή κοινοπραξίας 

περίληψη της νομικής προσωπικότητας αυτής, συνοδευομένη από φωτοτυπία της ταυτότητας 

του εκπροσώπου. 

7.4.2.- Σύντομο ιστορικό του επιχειρηματικού προφίλ του διαγωνιζομένου.  

7.4.3.- Διορισμό αντικλήτου στην περίπτωση που ο συμμετέχων (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κ/ξ) δεν 

είναι κάτοικος Αθηνών, με γνωστοποίηση των στοιχείων του (Επωνυμία Αντικλήτου, Διεύθυν-

ση, Τηλέφωνο Σταθερό και Κινητό, Αριθμός fax, & EMail Αντικλήτου.  

7.4.4.- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού ίσου προς την τιμή εκκίνησης (€1.750), 

η οποία θα εκδοθεί κατά περίπτωση σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνεται στο ΠΑ-

ΡΑΡΤΗΜΑ «IΙΙ» του παρόντος και η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο προς την τιμή εκκίνησης του 

παρόντος διαγωνισμού, θα έχει δε ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία καταθέσεως του 

«ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» στην αρχή της διαδικασίας. 

7.4.5.- Οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών ετών των συμμετεχόντων νομικών προσώπων ή 

των ετών που είναι εν λειτουργία αν ιδρύθηκαν στο διάστημα της τριετίας, από τις οποίες να 

προκύπτει ότι το ενεργητικό τους είναι ετησίως κατ’ ελάχιστο εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ 

(150.000€) και ο ετήσιος κύκλος εργασιών διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000€). Σε περίπτωση 

κοινοπραξίας ή ένωσης τα ανωτέρω ποσά θα ελέγχονται ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής 

κάθε κοινοπρακτούντα ή μέλους στην Ένωση ή να συντρέχουν οι άνω προϋποθέσεις στο πρό-

σωπο τουλάχιστον ενός τους μετέχοντες στην Κ/Ξ ή την ένωση. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι φυ-

σικό πρόσωπο απαιτείται να προσκομίσει δηλώσεις εισοδήματος, εκκαθαριστικά σημειώματα, 

και δηλώσεις Ε9 των τελευταίων τριών ετών από τα οποία να προκύπτει ότι έχει κατ’ ελάχιστο 

ακαθάριστα έσοδα εκατό  χιλιάδες ευρώ (100.000€)  Στην περίπτωση που από τα ανωτέρω κα-

τατεθέντα στοιχεία ή από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δεν πιστοποιείται η οικονομική και η χρη-

ματοοικονομική επάρκεια του διαγωνιζομένου για την ανάληψη των εργασιών αποκατάστασης 

χρήσης/ανακαίνισης του μισθίου και την απρόσκοπτη καταβολή του μισθώματος που θα ορι-

στεί, θα αποκλείεται από τη περαιτέρω διαδικασία. 

7.4.6.- Υπεύθυνη Δήλωσή του Ν.1599/1986, την οποίαν θα υποβάλουν τα μεν φυσικά πρόσωπα α-

τομικώς και με θεώρηση του γνησίου υπογραφή τους, για δε τα νομικά πρόσωπα οι νόμιμοι εκ-

πρόσωποί τους με θεώρηση του γνησίου υπογραφή τους και με την οποία θα δηλώνονται τα 

κάτωθι, αναλόγως αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία:   

ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ & τους κατά νόμον υπόχρεους των ΝΠ 

7.4.6.1.- Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινω-
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νικής ασφάλισης και την πληρωμή φόρων και τελών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

7.4.6.2.- Δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για: 

7.4.6.2.1.- Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΗ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 

351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

7.4.6.2.2.- Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 

της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

7.4.6.2.3.- Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οι-

κονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

7.4.6.2.4.- Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογρα-

φίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

7.4.6.2.5.- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/E.O.K., της 10ης Ιουνίου 1991 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθη-

κε με το Ν. 2331/1995 και τροποποιήθηκε με τον Ν. 3424/2005 και τον Ν. 3691/2008, 

προκειμένου να εναρμονισθεί με την Οδηγία 2005/60ΕΚ και την Οδηγία 2006/70/ΕΚ, 

για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμο-

ποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

7.4.6.3.- Δεν έχουν περιέλθει σε πτώχευση ή παύση πληρωμών ή εκκαθάριση ή έχει κατατεθεί σχε-

τική αίτηση για τα προαναφερόμενα σε βάρος τους ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις, κατά περίπτωση, εφαρ-

μοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

7.4.6.4.- Δεν έχουν καταδικασθεί με δικαστική απόφαση, με ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα που 

αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους. 

7.4.6.5.- Δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, συναφές με το αντικείμενο του διαγωνι-

σμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιο-

δήποτε μέσο από τη Ρ.Ε.Σ. . 

7.4.6.6.- Δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου (προκειμένου για αλ-

λοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί ή υποστεί αντίστοιχες κυρώσεις 

από αντίστοιχη αρχή της χώρας εγκατάστασής τους ή/και της ημεδαπής). 

7.4.6.7.- Δεν έχουν αποκλεισθεί από Δημόσια Υπηρεσία, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του δημοσίου τομέα επειδή 

δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις (προκειμένου για αλλοδαπούς απαιτεί-

ται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί ή υποστεί αντίστοιχες κυρώσεις από αντίστοιχη αρ-

χή της χώρας εγκατάστασής τους ή/και της ημεδαπής). 

7.4.6.8.- Δεν έχουν ποτέ κριθεί από αρμόδιο όργανο ένοχοι ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή 
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των πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από Αναθέτουσες Αρχές, σχετικά με την ανταπό-

κρισή τους σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής τους. 

7.4.6.9.- Έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο της παρούσας διακη-

ρύξεως και των παραρτημάτων της.  

7.4.6.10.- Ο Φάκελος Προσφοράς συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. 

7.4.6.11.- Παραιτούνται ρητώς από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικό με οποιαδήποτε από-

φαση της Ρ.Ε.Σ. για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του Διαγωνισμού. 

7.4.6.12.- Εκχωρούν στη Ρ.Ε.Σ. τα πνευματικά τους δικαιώματα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 22 της παρούσας.    

7.4.6.13.- Έχουν επισκεφθεί το μίσθιο και έχουν λάβει πλήρη γνώση του ισχύοντος πολεοδομικού 

καθεστώτος, της πραγματικής και νομικής κατάστασής του, την οποία οφείλουν να εξετά-

σουν με όλα τα απαραίτητα και προσήκοντα μέσα και την οποία αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα, δεδομένου ότι η μίσθωση γίνεται με απόφαση και ευθύνη τους στην κατά-

σταση την οποία είναι το μίσθιο, των συνθηκών εκμετάλλευσης του, των εργασιών που 

απαιτούνται να εκτελεσθούν προς άσκηση της επιθυμητής χρήσης αυτού και του συνολικά 

απαιτούμενου κόστους για την υλοποίησή τους, στοιχεία τα οποία έλαβαν υπόψη κατά την 

κατάρτιση της τεχνικής και οικονομικής τους προσφοράς. 

7.4.6.14.- Παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα που μπορεί να προέρχεται από 

την εφαρμογή των άρθρων 388 και 697 του Αστικού Κώδικα. 

7.4.6.15.- Οι μελετητές εφόσον είναι ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις φυσικών 

προσώπων ή κοινοπραξίες που θα χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση των μελετών του 

Έργου θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών ή κατά την υφιστάμενη νομοθεσία 

εγγεγραμμένοι στο Τεχνικό και Επαγγελματικό Επιμελητήριο με τις αντίστοιχες αρμοδιότη-

τες. Σε περίπτωση που είναι αλλοδαποί θα είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα μητρώα των 

χωρών προέλευσής τους. 

7.4.6.16.- Θα προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά επί των παραπάνω δηλώσεων ευθύς μόλις 

κληθούν προς τούτο και ότι θα προσκομίσουν στην Ε.Δ. οποιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί 

σε οποιοδήποτε στάδιο.   

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

7.4.6.17.- Πλήρη σειρά νομιμοποιητικών εγγράφων του ΝΠ  και των εκπροσώπων του. 

7.4.6.18.- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπως ισχύει, την οποίαν θα υποβάλουν οι νόμιμοι 

εκπρόσωποί τους με θεώρηση του γνησίου υπογραφή τους και με την οποία θα δηλώνο-

νται: α) όλα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7.4.6. της παρούσης που απαιτούνται για τα 

φυσικά πρόσωπα, αναλόγως προσαρμοσμένα στη φύση του νομικού προσώπου, β) Δεν 

έχει ανακληθεί η άδεια σύστασης του νομικού προσώπου, γ) Το νομικό πρόσωπο δεν έχει 

περιέλθει σε εκκαθάριση ή πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή έχει τεθεί σε αναγκαστι-
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κή διαχείριση ή έχει κατατεθεί σχετική αίτηση για τα προαναφερόμενα σε βάρος τους, ούτε 

έχει αποκλεισθεί από δημόσιο διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης ότι θα προ-

σκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά επί των παραπάνω δηλώσεων ευθύς μόλις κληθούν 

προς τούτο και ότι θα προσκομίσουν στην Ε.Δ. οποιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί σε ο-

ποιοδήποτε στάδιο.  

7.4.6.19.- Πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του Υπο-

ψηφίου, με το οποίο εγκρίνεται: 

7.4.6.19.1.- Η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. 

7.4.6.19.2.- Το περιεχόμενο των υπεύθυνων δηλώσεων των άρθρων  7.4.6 & 7.4.6.17 & 7.4.6.18 . 

7.4.6.19.3.- Ότι παρέχεται στο νόμιμο εκπρόσωπο ή τρίτον εξουσιοδότηση: α) να υπογράψει όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά του Διαγωνισμού, καθώς και οποιοδήποτε σχετικό έγγρα-

φο απαιτηθεί και β) να παραστεί στην αποσφράγιση των Φακέλων Προσφοράς. 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Ή ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

7.4.6.20.- Το σύνολο των δικαιολογητικών της παρούσας που αναφέρονται παραπάνω κατά περί-

πτωση, για κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας, είτε είναι φυσικό πρόσωπο, είτε 

νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής. Με το πρακτικό απόφασης του διοικούντος οργά-

νου του νομικού προσώπου, χορηγούνται οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις στον κοινό ή 

τους κοινούς νόμιμους εκπροσώπους, που θα εξουσιοδοτηθούν για τον σκοπό αυτό από 

όλα τα μέλη της. 

7.4.6.21.- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπως ισχύει, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, 

του εκπροσώπου ή κάθε φυσικού προσώπου ξεχωριστά) στην οποία θα επιβεβαιώνεται η 

συμφωνία συνεργασίας των συμμετεχόντων, με το οποίο (κατ’ ελάχιστον) δηλώνουν από 

κοινού ότι: 

7.4.6.22.- Κάθε μέλος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας θέτει (βάσει σχετικής απόφασης του κατά πε-

ρίπτωση αρμόδιου οργάνου διοίκησης ή υπεύθυνης δήλωσης των φυσικών προσώπων 

που ενδεχομένως συμμετέχουν σ’ αυτή) στη διάθεση των λοιπών συμμετεχόντων την οικο-

νομοτεχνική και τεχνική ικανότητα και εμπειρία του. 

7.4.6.23.- Αναλαμβάνουν αλληλεγγύως, ενιαία, αδιαίρετα και εις ολόκληρον την ευθύνη έναντι της 

Ρ.Ε.Σ., για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα διαγωνι-

σμό.  

7.4.6.24.- Ορίζουν τον εκπρόσωπο της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται, με 

συμβολαιογραφικό έγγραφο ή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του 

εξουσιοδοτούντος, να υπογράφει για λογαριασμό της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, τα έγγραφα 

των Φακέλων Προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο. 

7.4.6.25.- Την ποσοστιαία συμμετοχή κάθε μέλους στην Ένωση ή την Κοινοπραξία. 

7.4.7.- Διορισμό αντικλήτου, στην περίπτωση που ο συμμετέχων δεν είναι κάτοικος Αθηνών, με γνω-
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στοποίηση των στοιχείων του (Επωνυμία Αντικλήτου, Διεύθυνση, Τηλέφωνο Σταθερό και Κινη-

τό, Αριθμός fax, & email Αντικλήτου). 

7.4.8.- Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσουν στην Ε.Δ. οποιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί σε ο-

ποιοδήποτε στάδιο.  

8- Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή, κατά τους όρους του παρόντος, όλων των ανωτέρω στοι-

χείων/δικαιολογητικών του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» συνιστά λόγο αποκλεισμού του δια-

γωνιζομένου από τα υπόλοιπα στάδια του Διαγωνισμού. 

 

9-  O υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΟOIKONOMIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» θα πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα ε-

ξής: 

9.1.- Το ακριβές είδος και τις τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών ανακαίνισης/ αναμόρφωσης/ απο-

κατάστασης του μισθίου (επενδύσεων),  οικοδομικές εργασίες, εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρο-

μηχανολογικών εγκαταστάσεων (Ενεργητικής Πυροπροστασίας, Ισχυρών Ρευμάτων, Αερισμού, 

Θέρμανσης, Ψύξης, Ύδρευσης, Αποχέτευσης) κ.λ.π. με δαπάνες και ευθύνη των ιδίων σύμφωνα 

με τις πολεοδομικές και λοιπές διατάξεις που ισχύουν για τη συγκεκριμένη περιοχή όπου βρίσκε-

ται το μίσθιο και την επιδιωκόμενη χρήση, ως επίσης και προμελέτη διαμορφώσεως του μείζονος 

κτιρίου (αρχιτεκτονική πρόταση), σύμφωνα με τη βέλτιστη χρήση. .  Οι διαγωνιζόμενοι στην πε-

ρίπτωση που δεν προτείνουν νέα διάταξη των δομικών στοιχείων ενίσχυσης του φέροντος οργα-

νισμού του κτιρίου υποχρεούνται στην προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης με την οποία θα δηλώ-

νουν ότι με δαπάνη τους αφενός μεν θα ελεγχθεί η στατική επάρκεια του κτιρίου για την προτει-

νόμενη χρήση, καθόσον δεν υπάρχει στα αρχεία της Ρ.Ε.Σ. στατική μελέτη του υφισταμένου κτι-

ρίου, αφετέρου δε ότι θα καταθέσουν τη σχετική μελέτη πριν την έναρξη των εργασιών. Σε περί-

πτωση που οι διαγωνιζόμενοι προτείνουν επεμβάσεις  στον υφιστάμενο φέροντα οργανισμό του 

κτιρίου θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα εφαρμόσουν την σύμφωνα με το ΠΔ 696/74 με-

λέτη ανασχεδιασμού - ανάκτησης στατικής επάρκειας  του κτιρίου  η οποία θα εκπονηθεί με δικές 

τους δαπάνες και θα εφαρμοσθεί κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών. 

9.2.- Αναλυτικό προϋπολογισμό έργου ανά ομάδα εργασιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός  δεν μπο-

ρεί να είναι μικρότερος των 585.000€. Διευκρινίζεται ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αφορά 

στην αποκατάσταση – επισκευή - βελτίωση του κτιρίου με σκοπό  τη διαμόρφωση μικρών διαμε-

ρισμάτων για την μίσθωση αυτών  και όχι σε εργασίες προσαρμογής του (του μισθίου) στις ανά-

γκες της ασκούμενης εμπορικής δραστηριότητος του μισθωτή,  οι οποίες είναι πρόσθετες και δεν 

αφορούν την παρούσα διακήρυξη.  

9.3.- Το Χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα αναφέρει αναλυτικά τη διάρκεια κάθε μίας εργασίας ανακαίνι-

σης/ αναμόρφωσης του μισθίου ξεχωριστά, καθώς και τη χρονική διάρκεια του συνόλου των ερ-

γασιών που θα πραγματοποιηθούν και η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τα δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης μισθώσεως. 
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9.4.- Μελέτη Βιωσιμότητας, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  VI, που επισυνάπτεται στην παρούσα, με 

τους συνημμένους σ’ αυτό πίνακες, προσαρμοσμένοι στο είδος των εργασιών που θα εκτελε-

στούν με βάση τη χρήση του ακινήτου.  

 

10- O υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να περιέχει ευκρινώς, ολογράφως και 

αριθμητικά το προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο θα πρέπει να υπερβαίνει το εύλογο μί-

σθωμα του ποσού των χιλίων επτακοσίων πενήντα ευρώ (€ 1.750,00), που αποτελεί την τιμή εκκί-

νησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V στην παρούσα.  

 

11-  Αποσφράγιση φακέλων – προσωρινός  έλεγχος πληρότητας.  

11.1.- Την 12η μεσημβρινή ώρα της ημέρας, που θα καθοριστεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρ-

θρο (7.1) της παρούσας, σε δημόσια συνεδρίαση, στην οποία δύνανται να παρίστανται οι υπο-

ψήφιοι ή εξουσιοδοτημένα απ’ αυτούς πρόσωπα, η Ε.Δ. καταχωρεί σε πρακτικό, κατά χρονολογι-

κή σειρά λήψης, τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, μονογράφοντας αυτούς. Στη συνέχεια απο-

σφραγίζεται, με τη σειρά καταχώρισής τους, ένας-ένας φάκελος και ελέγχεται αν εμπεριέχονται σ΄ 

αυτόν οι τρείς σφραγισμένοι υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟ-

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Διαγωνιζόμενος του οποίου ο ΦΑΚΕ-

ΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεν περιλαμβάνει τους ανωτέρω υποφακέλους αποκλείεται αμέσως από την 

περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που 

φάκελοι προσφορών πρωτοκολλούνται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθε-

σμοι και επιστρέφονται χωρίς να χωρίς να αποσφραγιστούν (οι υποφάκελοι). Η μη παράσταση 

διαγωνιζομένου δεν κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας. 

11.2.- Ακολούθως, η Ε.Δ. ανοίγει τον υποφάκελο κάθε υποψηφίου, με τη σειρά που έχει καταγραφεί, με 

την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», μονογράφει όλα τα έγγραφα που θα βρεθούν μέσα σ’ αυτόν και 

ελέγχει την ύπαρξη αυτών κατά τίτλο, όπως αναφέρονται στην παρούσα. Προσφορά, η οποία δεν 

περιέχει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα ή (δεν περιέχει) την ορισθείσα εγγυο-

δοσία, απορρίπτεται, χωρίς να ανοιχθούν οι υπόλοιποι υποφάκελοι.  

11.3.- Εν συνεχεία, η Ε.Δ. ανοίγει τον υποφάκελο κάθε υποψηφίου, με τη σειρά που έχει καταγραφεί, με 

την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μονογράφει το έγγραφο της προσφοράς και καταχω-

ρεί στο Πρακτικό το προσφερόμενο μίσθωμα.   

11.4.- Τέλος, η Επιτροπή ανοίγει τον υποφάκελο κάθε υποψηφίου, με τη σειρά που έχει καταγραφεί, με 

την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» και ελέγχει την ύπαρξη μέσα σ’ αυτόν κατά τίτλο 

όλων των απαιτουμένων, όπως αναφέρονται στην παρούσα.   

11.5.- Σ’ οποιοδήποτε στάδιο διαπιστωθούν τυπικές ελλείψεις στην πληρότητα των εγγράφων, αποκλεί-

εται  ο ενδιαφερόμενος των επομένων σταδίων. Στην περίπτωση αυτή καταγράφονται οι ελλείψεις 

στο Πρακτικό και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφραγίσεως προσφορών του επι-
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στρέφεται, επί αποδείξει, ολόκληρος ο Φάκελος της προσφοράς του. Σε περίπτωση αρνήσεως 

του να παραλάβει το φάκελο, του επιστρέφεται την επόμενη ημέρα με δικαστικό επιμελητή.  

11.6.- Μετά ταύτα υπογράφεται το Πρακτικό από την Ε.Δ. και το γραμματέα της, στο οποίο καταγράφο-

νται τυχόν δηλώσεις ή αντιρρήσεις των συμμετασχόντων και λήγει η συνεδρίαση. 

11.7.- Επί οποιουδήποτε θέματος αποφαίνεται άμεσα η Ε.Δ., καταχωρίζοντας την απόφασή της στο 

Πρακτικό, δύναται όμως να επιφυλαχθεί να απαντήσει εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών. 

Τυχόν «αντιρρήσεις» δύνανται επίσης να κατατεθούν δι’ υπομνήματος το αργότερο εντός δύο (2) 

εργασίμων ημερών, από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, στη Γραμματεία του 

Ιδρύματος, επί των οποίων αποφαίνεται η Ε.Δ. εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών, γνω-

στοποιώντας την απόφασή της στον έχοντα υποβάλει αυτή.  

11.8.- Κατά της αποφάσεως της Ε.Δ. δύναται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει ένσταση στο ΠΣ/Ρ.Ε.Σ., 

εντός δύο εργασίμων ημερών από της γνωστοποιήσεως της αποφάσεως της Επιτροπής Διαγω-

νισμού,  το οποίο αποφαίνεται οριστικώς και ανεκκλήτως, εντός δύο(2) μηνών από της υποβολής 

της ενστάσεως. 

11.9.- Η υποβολή αντιρρήσεων ή ενστάσεων δεν αναστέλλει την πρόοδο του διαγωνισμού, εκτός αν το 

Πολυμελές Συμβούλιο αποφασίσει άλλως.  

  

12- Έλεγχος  προσφορών    

12.1.- Με κλειστή διαδικασία ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού: 

12.2.-  Η νομική πληρότης και το περιεχόμενο των υποβληθέντων εγγράφων όλων των υποφακέλων. Σε 

περίπτωση που επί των ήδη νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών προκύπτει ανάγκη διευκρί-

νησης ή συμπλήρωσης / τροποποίησής του φακέλου τεχνικής προσφοράς ενός ή όλων των υπο-

ψηφίων, η Επιτροπή καλεί τους υποψηφίους να προβούν στις αναγκαίες διευκρινίσεις ή στην 

επανυποβολή νέων επικαιροποιημένων τεχνικών προσφορών, εντός τασσόμενης προς τούτο α-

ποσβεστικής προθεσμίας, αποκλειομένου του υποψηφίου που δεν θα ανταποκριθεί εντός αυτής.  

12.3.- Προσφορές υποψηφίων, των οποίων τα σχετικά έγγραφα δεν είναι πλήρη ή σύμφωνα με τις α-

παιτήσεις του παρόντος, απορρίπτονται.  Επιπλέον απορρίπτεται κάθε επανυποβληθείσα τεχνική 

προσφορά που δεν είναι σύμφωνη με τις υποδείξεις της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

12.4.- Όσοι, των οποίων οι προσφορές δεν έγιναν δεκτές, ειδοποιούνται προσηκόντως.  

 

13- Ανάδειξη  προσωρινού πλειοδότου – Κριτήρια αξιολόγησης  

13.1.- Η αξιολόγηση των προσφορών και η ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας προτάσεως θα γίνει από 

την Ε.Δ.  κατ’ αύξουσα τάξη, συντάσσοντας σχετικό πίνακα,  με βάση την  ακόλουθο τύπο:  

Fj = 0,90 x Οj / MIN (O) + 0,10 X (MBEj) /MAXMBE 

Fj : Η συνολική βαθμολογία της πρότασης - 

Oj : Oj:  Η τελική βαθμολογία της πρότασης j, που προκύπτει ως άθροι-
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σμα της οικονομικής προσφοράς και του προστιθεμένου βάσει της 
χρηματοδότησης επενδύσεων και υπολογισμού των τοκοχρεωλυσί-
ων του προτεινόμενου προϋπολογισμού ανηγμένου σε χρονικό διά-
στημα εικοσαετίας (20). 

ΜΙΝ(Ο) : Η μικρότερη τελική τιμή από όλες τις προσφορές. 

ΜΒΕj : Η βαθμολογία της Μελέτης Βιωσιμότητας Έργου της πρότασης j 

ΜΑΧ(ΜΒΕ) : Η μέγιστη βαθμολογία της Μελέτης Βιωσιμότητας Έργου από όλες 
τις προσφορές 

 

13.2.- Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων και την αξιολόγηση των προτάσεων συντάσσε-

ται από την Ε.Δ. Πρακτικό συνεδριάσεώς της, με το οποίο εισηγείται αιτιολογημένα προς στο 

Π.Σ./Ρ.Ε.Σ. την ανάδειξη ως μισθωτή του υποψηφίου με την πλέον συμφέρουσα πρόταση ή (ει-

σηγείται) την επανάληψη ή ματαίωση του διαγωνισμού. 

13.3.- Το ανωτέρω πρακτικό της Ε. Δ., της προηγουμένης παραγράφου, μαζί με κάθε σχετικό έγγραφο  

υποβάλλεται στο Π.Σ./Ρ.Ε.Σ., το οποίο αποφασίζει αιτιολογημένα περί του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού, χωρίς να δεσμεύεται από τη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. Το ΠΣ/Ρ.Ε.Σ. δύ-

ναται ελευθέρως να αναβάλει τη λήψη αποφάσεως ή να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήπο-

τε στάδιο, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να αποκτούν δικαίωμα αποζημιώσεως ή αποκαταστάσεως ε-

ξόδων για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.  

13.4.- Η απόφαση του ΠΣ/Ρ.Ε.Σ. γνωστοποιείται σ’ όλους όσους έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, πλην 

αυτών που αποκλείσθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω.  

13.5.- Η απόφαση του Π.Σ./Ρ.Ε.Σ. περί κατακυρώσεως των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού υποβάλε-

ται προς έγκριση στην Αρμοδία Αρχή κατά τις διατάξεις του Ν. 4182/2013., η θετική απόφαση της 

οποίας αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο.  

13.6.- Αν δεν εγκριθεί τελικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού από την εποπτεύουσα Αρχή, εξ 

οιασδήποτε αιτίας ή ματαιωθεί αυτός με απόφαση του ΠΣ/Ρ.Ε.Σ., κανένας απ’ όσους έχουν 

συμμετάσχει σ’ αυτόν δεν έχει δικαίωμα αποζημιώσεως ή αποκαταστάσεως εξόδων για 

οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ματαιωθεί ολικά ή με-

ρικά η εκτέλεση της σύμβασης, εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεων της Διοικήσεως, Ο.Τ.Α. ή 

μη εκδόσεως των απαιτουμένων αδειών (πολεοδομικών  ή τρίτων φορέων κ.λπ)  ή κατό-

πιν δικαστικής αποφάσεως. 

14- Ρητώς διευκρινίζεται ότι δια της συμμετοχής τους άπαντες οι διαγωνιζόμενοι μεταβιβάζουν στη 

Ρ.Ε.Σ. όλα τα πνευματικά δικαιώματά τους από τα σχέδια, μελέτες, προτάσεις, αξιολογήσεις, κο-

στολογήσεις κλπ, που περιέχονται στο φάκελο της προσφοράς τους, χωρίς να θεμελιώνουν δικαί-

ωμα αποζημιώσεως από τη Ρ.Ε.Σ., η οποία με τον τρόπο αυτό αποκτά το αποκλειστικό και απε-

ριόριστο δικαίωμα (χρόνο, χώρο, τρόπο και περιεχόμενο) εκμετάλλευσης όλων των παραπάνω. 

15- Με τη λήψη της εγκριτικής αποφάσεως από την αρμόδια Αρχή καλείται ο πλειοδότης όπως, εντός 

προθεσμίας που θα οριστεί από το ΠΣ/Ρ.Ε.Σ., να καταθέσει όλα τα πιστοποιητικά (εκδόσεως εντός 
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των 15 ημερών προ της καταθέσεώς τους) που αναφέρονται στις υπεύθυνες δηλώσεις του, που είχε 

καταθέσει στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» καθώς και οποιαδήποτε πρόσθετα ή/και επικαι-

ροποιημένα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, έγγραφα ή πληροφορίες ζητηθούν κατά την κρίση της 

Ρ.Ε.Σ. για την υπογραφή της Σύμβασης και να υπογράψει τη σχετική μισθωτική σύμβαση ευθύς 

μόλις κληθεί προς τούτο εντός ευλόγου χρόνου. Σε περίπτωση άρνησής του ή μη προσέλευσής του 

εκπίπτει του δικαιώματος του και καλείται ο επόμενος στη σειρά πλειοδότης. Η Ρ.Ε.Σ. δύναται να 

ακυρώσει, αζημίως γι’ αυτήν, το διαγωνισμό σε κάθε στάδιο, ακόμη και πριν την υπογραφή του μι-

σθωτηρίου.  

16- Η μη προσέλευση του πλειοδότη για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης συνεπάγεται την έκ-

πτωση αυτού, την αυτοδίκαια κατάπτωση υπέρ της Ρ.Ε.Σ της κατατεθειμένης εγγυοδοσίας και την 

υποχρέωσή του καταβολής, εκτός άλλων, και χρηματικής ποινής ίσης με τρία μηνιαία μισθώματα, 

σύμφωνα με το ν. 4183/2013, η οποία θεωρείται μέρος της οφειλομένης αποζημιώσεως.  Η Ρ.Ε.Σ. 

επιφυλάσσεται για την αποκατάσταση κάθε περαιτέρω θετικής και αποθετικής της ζημίας εκ της ως 

άνω αιτίας. Επίσης ο έκπτωτος πλειοδότης υποχρεούται στην, από την επανάληψη του διαγωνι-

σμού, καταβολή της τυχόν επί έλαττον διαφοράς του μισθώματος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης, που 

προβλέπεται από τον παρόντα διαγωνισμό καθώς και κάθε εξ αυτής δαπάνη ή ζημία της Ρ.Ε.Σ..  

 

17- Ασφάλιση  του  Μισθίου.- Από την παραλαβή του Μισθίου, μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου 

και για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ο Μισθωτής υποχρεούται να το ασφαλίζει με δικά του έξοδα 

το Μίσθιο συμπεριλαμβανομένων των προσθηκών και εξοπλισμού του, σε νομίμως λειτουργούσα 

στην Ελλάδα ασφαλιστική εταιρεία, με συνδικαιούχο του ασφαλίσματος τη Ρ.Ε.Σ. και για ασφαλι-

στέα αξία καινουργούς (new for old): (α) κατά παντός κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά 

των κινδύνων πυρκαγιάς, θεομηνίας, κεραυνού, καπνού, έκρηξης, πολιτικών ταραχών,  τρομοκρα-

τικής  ενέργειας,  κακόβουλης  πράξης,  θύελλας, πλημμύρας, καταιγίδας, σεισμού, καθίζησης, κα-

τολίσθησης, διάρρηξης σωληνώσεων (ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού και αποχέτευσης και κα-

τά οποιασδήποτε υλικής ζημιάς, ή απώλειας ή καταστροφής μερικής ή ολικής προκληθεί από οποι-

ονδήποτε λόγο ακόμη και από ανωτέρα βία στο μίσθιο (β) για αστική ευθύνη έναντι τρίτων (third 

party liability), που θα καλύπτει την τυχόν αστική ευθύνη του που θα κριθεί ότι συντρέχει για ζημιές 

ή βλάβες σε οποιονδήποτε τρίτο,  της Ρ.Ε.Σ. και των υπαλλήλων και στελεχών αυτής ρητώς κατο-

νομαζομένων ως τρίτων, (γ) για απώλεια εσόδων του Μισθωτή συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου ή 

διακοπής, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναγραφόμενα στο μισθωτήριο.  

 

18- Ενστάσεις.- Κατά της νομιμότητας της διακηρύξεως, της συμμετοχής υποψηφίου, της νομιμότητας 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, της αναδείξεως μισθωτή επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια κάθε σταδίου 

του διαγωνισμού ή εντός δύο εργασίμων ημερών από της λήξεως κάθε σταδίου αυτού, υποβολή εγ-

γράφων αντιρρήσεων υπό των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνι-

  16 



σμού, η οποία αποφαίνεται εγγράφως επί τούτων εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών. Κατά 

των αποφάσεων της Επιτροπής Διαγωνισμού δύναται να υποβληθεί ένσταση ενώπιον του ΠΣ/ 

Ρ.Ε.Σ., εντός προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως της 

Επιτροπής. Το ΠΣ/Ρ.Ε.Σ. αποφαίνεται ανεκκλήτως εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή των εν-

στάσεων. 

 

19- Εγγυήσεις - Υπογραφή συμβάσεων 

19.1.- Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να εκδοθούν στην ελληνική γλώσσα ή στη γλώσσα της χώρας 

έκδοσης συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, κατά περίπτωση από πιστωτικά 

ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν σύμφωνα 

με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. 

19.2.- Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής επιστρέφονται άτοκα στους συμμετέχοντες εντός πέντε (5) 

εργασίμων ημερών από της υπογραφής του μισθωτηρίου, πλην του αναδειχθέντος ως υποψηφί-

ου μισθωτή, η οποία αντικαθίσταται από την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως και την εγγύ-

ηση καλής εκτελέσεως της μισθώσεως, σύμφωνα με τα παρακάτω. 

19.3.- Ο αναδειχθείς μισθωτής υποχρεούται, κληθείς για την υπογραφή του μισθωτηρίου να προσκομί-

σει, πριν την υπογραφή της Σύμβασης, όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα δηλωθέντα 

στις Υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα καθώς και οποιαδήποτε πρόσθετα 

ή/και επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, έγγραφα ή πληροφορίες ζητηθούν κατά 

την κρίση της Ρ.Ε.Σ. για την υπογραφή της Σύμβασης, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα. 

19.4.- Καταβάλει, μετρητοίς, ως εγγύηση ποσό ίσο με το διπλάσιο του προσφερθέντος μισθώματος για 

την πιστή τήρηση των όρων της μισθωτικής σύμβασης. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται κατ’ 

έτος σύμφωνα με την αναπροσαρμογή του μισθώματος και θα παραμείνει στην Ρ.Ε.Σ. μέχρι τη 

λήξη της μίσθωσης και την απόδοση του μισθίου στη ΡΕΣ και εφόσον ο μισθωτής έχει εκπληρώ-

σει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχέδιο μισθωτηρί-

ου(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). 

19.5.- Επίσης υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση των εργασιών 

αποκατάστασης του μισθίου, σύμφωνα με την τελική τεχνική μελέτη του, ίση με το ποσό των  εί-

κοσι πέντε  χιλιάδων ευρώ (25.000€), έχουσα ισχύ για χρονική περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) 

μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου, δυναμένη να ανανεωθεί, σύμφωνα με 

το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «IV» του παρόντος. Αυτή θα επιστραφεί μετά την πιστοποίηση & παράδοση- 

παραλαβή του έργου από τη Ρ.Ε.Σ. και την Αρμόδια Αρχή. 

19.6.- Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καλύπτει, εκτός άλλων απαιτήσεων της Ρ.Ε.Σ. από τη σύμβαση και 

το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων (στις εργασίες αποκατάστασης) στο 

ΙΚΑ ή οποιονδήποτε άλλο Φορέα.  

19.7.- Σε περίπτωση που πλειοδότης αναδειχθεί νομικό πρόσωπο, απαιτείται να συνυπογράψει και ο 
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νόμιμος εκπρόσωπός του ή τρίτος,  τη σχετική σύμβαση μισθώσεως, ως εγγυητής υπέρ του μι-

σθωτή-νομικού προσώπου, για την καλή τήρηση όλων των όρων της μίσθωσης και για όλες τις 

αναλαμβανόμενες από το νομικό πρόσωπου υποχρεώσεις που θα απορρέουν από τη σύμβαση 

μισθώσεως, ευθυνόμενος προσωπικά, αλληλεγγύως μετά του νομικού προσώπου και εις ολό-

κληρον με αυτό ως πρωτοφειλέτης, παραιτούμενος ρητώς από το δικαίωμα της διζήσεως και δι-

αιρέσεως. 

19.8.- Διευκρινίζεται ότι αντί των εγγυητικών επιστολών Τραπέζης δύναται να κατατεθούν τα σχετικά 

ποσά μετρητοίς στο Ταμείο της Ρ.Ε.Σ., απ’ όπου και θα αναληφθούν ΑΤΟΚΩΣ, σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας.  

 

20- Ποινές – Ποινικές ρήτρες. Σε περίπτωση που ο μισθωτής εξ οιασδήποτε αιτίας, πλην ανωτέρας 

βίας (απεργίας, σεισμού, θεομηνίας κλπ ) δεν ξεκινήσει άμεσα την υλοποίηση των εργασιών της 

προσφοράς του και δεν προβαίνει στη σταδιακή εκτέλεση σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις 

τυχόν αναθεωρήσεις του,  ούτως ώστε να είναι πλέον προφανής η αδυναμία του ή απροθυμία του  

να εκτελέσει το έργο στην συμπεφωνημένη προθεσμία ή δεν αποπερατώσει τις συμφωνημένες ερ-

γασίες σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του και τις οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής που 

θα υποβάλλει, εντός του χρόνου που θα συμφωνηθεί, αλλά και σε κάθε περίπτωση που αυτός πα-

ραβιάζει ή δεν συμμορφώνεται με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της σύμβασης μίσθω-

σης που θα υπογραφεί ή τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας της εκμισθώτριας, η Ρ.Ε.Σ. θα δι-

καιούται να καταγγείλει τη μίσθωση και να τον αποβάλει από το μίσθιο με τη διαδικασία που ορίζει 

ο νόμος. Αυτό θα συνεπάγεται, πέραν των άλλων σε βάρος του μισθωτή συνεπειών που προβλέ-

πονται στην παρούσα και στην ισχύουσα νομοθεσία και την υπέρ της Ρ.Ε.Σ, ως εκμισθώτριας, αυ-

τοδίκαια κατάπτωση των ανωτέρω κατατεθειμένων εγγυοδοσιών ως δικαία ποινική ρήτρα και μέ-

ρος της αποζημιώσεώς της. 

21-  Η Ρ.Ε.Σ. δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται 

το μίσθιο, οι κάθε είδους βοηθητικές εγκαταστάσεις και ο εν γένει υπάρχων εξοπλισμός αυτού, του 

οποίου όφειλε να έχει λάβει γνώση (αυτός) και δεν υποχρεούται (η Ρ.Ε.Σ. ) από το λόγο αυτό στην 

επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μίσθωσης. 

 

22- Γλώσσα-Εφαρμοστέο Δίκαιο, Χορήγηση Τευχών Διαγωνισμού, Πληροφορίες - Διευκρινίσεις.  

22.1.- Ο παρόν Διαγωνισμός καθώς και η Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Μισθωτή διέπονται από 

το ελληνικό δίκαιο και σε κάθε περίπτωση οι διαφορές που τυχόν προκύψουν θα επιλύονται από 

τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 

22.2.- Γλώσσα διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι η ελληνική. Σ’ αυτήν θα υποβάλλονται όλα τα έγγρα-

φα, κείμενα, επιστολές και άλλες γραπτές επικοινωνίες των Διαγωνιζόμενων και της Ρ.Ε.Σ.. Σε 

περίπτωση που ορισμένα έγγραφα πρέπει να συνταχθούν σ’ άλλη γλώσσα και να μεταφραστούν 
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κατόπιν στην ελληνική, η μετάφραση θα υπερισχύει σε οποιαδήποτε θέματα ερμηνείας. Οι απα-

ντήσεις επί τυχόν ερωτημάτων ή διευκρινίσεων που ενδεχομένως θα ζητήσουν οι Διαγωνιζόμενοι 

θα συνταχθούν στα ελληνικά. 

23- Διορισμός αντικλήτου. Ο αναδειχθείς πλειοδότης, εφόσον δε διαμένει στην Αθήνα, οφείλει να δι-

ορίσει υποχρεωτικώς και εγγράφως αντίκλητο διαμένοντα στην Αθήνα, προς τον οποίο θα γίνεται 

εγκύρως κάθε κοινοποίηση που αφορά στη μίσθωση.  

24- Οι προς οποιονδήποτε των διαγωνιζομένων κοινοποιήσεις έχουν την έννοια της πληροφόρησης και 

όχι της σύναψης Συμβάσεως, πλην αυτής της προσκλήσεως προς τον οριστικό πλειοδότη για την 

υπογραφή της συμβάσεως. 

25- Η κλήση σε κάθε φάση της διαδικασίας, η αναζήτηση στοιχείων, απαντήσεις σε ερωτήματα, αλλά 

και η γνωστοποίηση του αποτελέσματος με την πρόσκληση για την υπογραφή της συμβάσεως δύ-

ναται να λάβει χώρα είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που θα έχει δηλώσει εγγρά-

φως κάθε υποψήφιος, είτε με τηλεομοιότυπο είτε με συστημένη επιστολή. 

26- Επαναλαμβάνεται ότι το ΠΣ/Ρ.Ε.Σ. δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε 

λόγο ή αιτία, κατά την ελευθέρα κρίση του,  να ματαιώσει, ακυρώσει, αναβάλει ή  να επαναλάβει το 

διαγωνισμό με τους ίδιους ή άλλους όρους. Ουδείς και για οποιαδήποτε αιτία δικαιούται αποζημί-

ωση από τη Ρ.Ε.Σ. για τις δαπάνες που πραγματοποίησε για τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε 

στάδιο του διαγωνισμού ή για διαφυγόντα κέρδη ή ματαίωση δικαιώματος προσδοκίας, σε περί-

πτωση μη κατακυρώσεως του διαγωνισμού ή ακυρώσεώς του σε οποιοδήποτε στάδιο ή μη εγκρί-

σεως του αποτελέσματος από την αρμόδια Αρχή ή μη εκδόσεως των απαιτουμένων οικοδομικών 

αδειών ή αδειών τρίτων φορέων (πχ Υπουργείο Πολιτισμού) ή μεταγενέστερης αλλαγής του ισχύο-

ντος πολεοδομικού καθεστώτος, Επίσης ουδείς αποκτά δικαίωμα απέναντι στη Ρ.Ε.Σ. από τη χρή-

ση απ’ αυτήν, των σχεδίων, μελετών κλπ στοιχείων, που κατέθεσε στο διαγωνισμό.  

27- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν επί αποδείξει το τεύχος της παρούσας διακήρυξης 

με όλα τα παραρτήματά του είτε απευθείας από τη Γραμματεία του Ιδρύματος (Λεωφ. Βασ. Σοφίας 

51, 4ος Όροφος) από ώρα 09:00πμ μέχρι 15:00 καθημερινώς πλην Σαββάτου και Αργιών, είτε κα-

τόπιν αιτήσεως τους, ταχυδρομικώς με δική τους δαπάνη. Για πληροφορίες στα τηλέφωνα :210 

7210624 & 210 7219502, Αρμόδια υπάλληλος η κα Ευαγγελία Τάτση. 

28- Η παρούσα διακήρυξη και το συνοδευτικό τεύχος με όλα τα παραρτήματά του θα αναρτηθεί στον 

ιστότοπο της Ρ.Ε.Σ. (www.rizarios.gr) και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. 

29- Επισυνάπτονται στην παρούσα στην παρούσα: 

29.1.- ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ως «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I», στο ο-

ποίο περιλαμβάνονται : 

29.1.1.- το από 6ου /2014 τοπογραφικό διάγραμμα,  

29.1.2.- η από 2ου/2014 κάτοψη ισογείου & υπογείου, 

29.1.3.- η από 2ου/2014 κάτοψη 1ου 2ου & 3ου ορόφου,  
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29.2.- ΣΧΕΔΙΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ως «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II». 

29.3.- ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ως  «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI». 

29.4.- ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ως  «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV». 

29.5.- ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V». 

29.6.- ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ, «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

VI». 

ΑΘΗΝΑ, 11-01-2018   

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΟΥΜΑΣ 

 





ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ

ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ

(Α.1)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Επιφάνεια βοηθητικών χώρων: 0,00m2
Επιφάνεια κύριων χώρων: Α.1= 128,39m2 
Επιφάνεια κοινοχρήστων χώρων: 8,86m2
Συνολική επιφάνεια Α' ορόφου: 135,25m2
Επιφάνεια φωταγωγού: 5,09m2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΣΕΙ Ο.Α. ΚΑΤΟΙΚΙΑ

(Β.1)

ΚΟΥΖΙΝΑ

W.C.

ΛΟΥΤΡΟ

B

ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

(ΙΣ.Κ.1) 

(ΗΜ.ΑΠ.1)

ΙΣ..1

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΙΣ.ΑΠ.1

ΙΣ.ΑΠ.2

ΙΣ.ΑΠ.3

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Επιφάνεια βοηθητικών χώρων:

Επιφάνεια κύριων χώρων:  

Επιφάνεια κοινοχρήστων χώρων: 20,84m2
Συνολική επιφάνεια ισογείου: 196,17m2
Επιφάνεια φωταγωγού: 3,29m2

ΙΣ.ΑΠ.1+ΙΣ.ΑΠ.2+ΙΣ.ΑΠ.3=
12,90+19.62+16.77= 49,29m2

ΙΣ.Κ.1+ΙΣ.1+ΗΜ.ΑΠ.1= 
50,68+51,97+23,39= 126,04m2 
Σημείωση: Το κατάστημα ΙΣ.Κ.1 διαθέτει πατάρι 
επιφάνειας 12,84m2 επιπλέον της ανωτέρω αναγρα - 
φόμενης επιφάνειας ισογείου 50,68m2

Επιφάνεια ακάλυπτου χώρου: 32,87m2

W.C.

B

ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 

ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΑΠ. 1

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Επιφάνεια βοηθητικών χώρων:

Επιφάνεια κύριων χώρων:0.00m2  
Επιφάνεια κοινοχρήστων χώρων: 0,00m2
Συνολική επιφάνεια υπογείου: 24,95m2
Επιφάνεια φωταγωγού: 3,81m2

ΑΠ.1=24,95m2

ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 

B

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π.ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ρ.Ε.Σ.

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 25, ΑΘΗΝΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΘΕΜΑ:

1:50

Κάτοψη υπογείου, ισογείου & Α' ορόφου

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 25, ΑΘΗΝΑ
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ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

(Γ.1)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Επιφάνεια βοηθητικών χώρων: (Γ.1)=46,23m2
Επιφάνεια κύριων χώρων:0,00m2 
Επιφάνεια κοινοχρήστων χώρων: 0,00m2
Συνολική επιφάνεια Δώματος: 46,23m2

ΟΡΟΦΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

(Γ.1)

B B

ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 
ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 

ΚΑΤΟΨΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ

ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΣΕΙ Ο.Α. ΚΑΤΟΙΚΙΑ

(Β.1)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Επιφάνεια βοηθητικών χώρων: 0,00m2
Επιφάνεια κύριων χώρων: Β.1= 128,39m2 
Επιφάνεια κοινοχρήστων χώρων: 8,86m2
Συνολική επιφάνεια Β' ορόφου: 135,25m2
Επιφάνεια φωταγωγού: 5,09m2

ΚΟΥΖΙΝΑ

ΛΟΥΤΡΟ

B

ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π.ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ρ.Ε.Σ.

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 25, ΑΘΗΝΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΘΕΜΑ:

1:50

Κάτοψη Δώματος & Β' ορόφου

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 25, ΑΘΗΝΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  

σχέδιο  

 

 

 Μ Ι Σ Θ Ω Τ Η Ρ Ι Ο    

 

 

Στην Αθήνα σήμερα την …………….20.., μεταξύ: 

αφενός του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ» (ΡΕΣ),που εδρεύει στην 

Αθήνα, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 51 και εκπροσωπείται νομίμως από το Διοικητικό του Συμβούλιο αποτε-

λούμενο από  τους κ.κ. ………………………………………………………………….., κατοίκους Αθηνών, Βασ. 

Σοφίας αρ. 51, με Α.Φ.Μ. 090015220 της  Δ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, καλουμένου στο παρόν κατωτέρω «ΕΚΜΙ-

ΣΘΩΤΡΙΑ ή ΡΕΣ» και   

αφετέρου του ………………….. του ……….. και της …………………………, κατοίκου ………………….., οδ. 

……….. αρ……..,T.K …………..,    τηλ: . …………., με Δ. Α.Τ. ………………. του ………………., με 

ΑΦΜ……………, . …………….. της Δ.Ο.Υ. ……… και καλουμένου κατωτέρω στο παρόν «ΜΙΣΘΩΤ….» , 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:  

 Η ΡΕΣ είναι ιδιοκτήτρια ενός πολυωρόφου κτιρίου επί οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 234,89μ2, 

επί της οδού Απόλλωνος αριθμός 25, εντός του O.T37/60 (Τομέας  Δ)  του εγκεκριμένου ρυμοτομι-

κού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων, το οποίο περιβάλλεται από τις οδούς Απόλλωνος, Αγίας Φιλο-

θέης Ναυάρχου Νικοδήμου και Θουκυδίδου. Έχει συνολική μικτή επιφάνεια 537,8 μ2 και αποτελεί-

ται από τα εξής επί μέρους επίπεδα: Υπόγειο εμβαδού 24,95μ2, Ισόγειο 196,17μ2 , Α΄ όροφο εμβα-

δού 135,25μ2, Β΄  όροφο 135.,25μ2, Γ΄όροφο-Δώμα 46,23μ2 . 

1. Για την αξιοποίηση του άνω ακινήτου με μακροχρόνια μίσθωση η Ρ.Ε.Σ. προκήρυξε ανοικτό διαγωνι-

σμό, στον οποίο ανεδείχθη πλειοδότης ο αφετέρου συμβαλλόμενος, το δε αποτέλεσμα του διαγωνισμού 

ενεκρίθη από την εποπτεύουσα Αρχή με την υπ’ αριθμ.   …….. απόφαση της …………….  

1. ΜΙΣΘΙΟ.- Με το παρόν σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ρ.Ε.Σ. εκμισθώνει στον αντισυμβαλλόμενο 

ολόκληρο το περιγραφόμενο στην παράγραφο (1) του παρόντος κτίριο, με τους παρακάτω όρους και 

συμφωνίες. H χρήση του ενοποιημένου καταστήματος του Ισογείου (ΙΣΚ1), επιφανείας 50,68τμ με 

πατάρι 12,84τμ,  θα αποδοθεί από  τον υφιστάμενο μισθωτή μετά την έκδοση τελεσίδικης από-

φασης του αρμόδιου Δικαστηρίου,  στο οποίο θα κατατεθεί σχετική αίτηση μετά τη λήξη της μι-

σθώσεως την 31-5-2018.  

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ.- Η μίσθωση αρχομένη την ……………..,   θα λήξει την …………. Ήτοι θα είναι διαρκείας εί-
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κοσι (20) ετών, απαγορευομένης της σιωπηρής αναμίσθωσης ή παράτασης του χρόνου της. 

3. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ δεν μπορεί για κανένα λόγο να λύσει τη μίσθωση πριν από την παρέλευση του συμφω-

νημένου χρόνου της ή πριν την ολοκλήρωση των εργασιών που αναφέρονται στην τεχνική προσφορά  

του και το παρόν, χωρίς τη συναίνεση της Ρ.Ε.Σ.. Οποιαδήποτε παράβαση του άρθρου αυτού καθιστά 

το μισθωτή υπεύθυνο στην καταβολή των μισθωμάτων μέχρι τη λήξη, καθιστώντας τα ληξιπρόθεσμα και 

απαιτητά λόγω αποζημίωσης και δικαίας ποινικής ρήτρας και συνεπάγεται την υπέρ της Ρ.Ε.Σ. έκπτω-

ση της εγγυήσεως, που έχει κατατεθεί, ως ποινικής ρήτρας. 

4. ΜΙΣΘΩΜΑ.- Το μίσθωμα, του οποίου η επίσχεση  ή ο συμψηφισμός αποκλείονται για οποιοδήποτε λό-

γο, ορίσθηκε στο ποσό των EURO ………………. (€ …….. ) και θα προκαταβάλλεται εντός του πρώτου 

πενθημέρου κάθε μισθωτικού μήνα στο Ταμείο της Ρ.Ε.Σ. έναντι διπλοτύπου αποδείξεως ή στον υπ’ α-

ριθμ. 127/480006-06 λογαριασμό της Ρ.Ε.Σ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Υπ/μα Παγκρατίου), 

αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, ακόμη και του όρκου. Η καταβολή του μισθώματος θα 

αρχίσει από την υπογραφή του μισθωτηρίου.  Η με οποιαδήποτε άλλο τρόπο καταβολή του μισθώμα-

τος, χωρίς τη ρητή συναίνεση της Ρ.Ε.Σ. παρέχει σ’ αυτήν το δικαίωμα να την αποκρούσει ως μη νόμιμη 

και προσήκουσα, επιφέροντας ταυτόχρονα όλες τις νόμιμες συνέπειες περί μη καταβολής του μισθώμα-

τος. Η τυχόν ανοχή της Ρ.Ε.Σ. σε βραδύτερη καταβολή, συμφωνείται ρητώς, ότι δεν επιφέρει την σιω-

πηρή τροποποίηση του παρόντος όρου. Ο μισθωτής δηλώνει ότι αναγνωρίζει το μίσθωμα ως εύλογο 

και δίκαιο και ανταποκρινόμενο στη μισθωτική αξία του μισθίου. Το μίσθωμα είναι ενιαίο για όλο το 

Μίσθιο, τυχόν δε επιμερισμός του σε ειδικά μηχανογραφημένα έντυπα των ετήσιων φορολογικών δη-

λώσεων των συμβαλλόμενων δεν αφορά τη δια του παρόντος μίσθωση. Ως μίσθωμα θεωρούνται και οι 

δαπάνες κοινοχρήστων που αντιστοιχούν στο μίσθιο και κάθε άλλη δαπάνη που σύμφωνα με το παρόν 

ή τα Νόμο βαρύνει το μισθωτή.  

5. Ο Μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή του τέλους χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλου σχετικού φόρου 

το αντικαταστήσει στο μέλλον με οποιαδήποτε ονομασία, που ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 3,6 % επί 

του εκάστοτε καταβαλλομένου μηνιαίου μισθώματος. 

6. Από την υπογραφή του παρόντος και για χρονική περίοδο  …………………………….( τίθεται χρονοδιά-

γραμμα αποπεράτωσης εργασιών) ο μισθωτής θα καταβάλλει το ποσό των € ………………… 

7. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας εκτελέσεως των εργασιών αποκατάστασης, της προηγουμένης παρα-

γράφου, θα καταβάλλεται ολόκληρο το προσφερόμενο μίσθωμα, ανεξαρτήτως πλέον της τυχόν προόδου 

των εργασιών, εκτός των περιπτώσεων που συντρέχει νομίμως λόγος αναστολής προθεσμιών, αμετά-

βλητο για χρονική περίοδο τριών (3) ετών.   

8. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ.- Από τον αμέσως επόμενο μήνα, από την πάροδο της τριετίας της προηγουμένης 



 

παραγράφου και τον αντίστοιχο μήνα κάθε επομένου έτους μέχρι τη λήξη της μίσθωσης και την απόδο-

ση του μισθίου στη Ρ.Ε.Σ., το μηνιαίο μίσθωμα θα προσαυξάνεται κατά ποσοστό ίσο προς τον επίσημο 

τιμάριθμο πλέον δύο μονάδων (Δείκτης Τιμών Καταναλωτή + 2μονάδες), της αυξήσεως υπολογιζομένης 

επί του μισθώματος του προηγουμένου έτους.   

9. Στην περίπτωση που ο ΔΤΚ του προηγούμενου έτους όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική 

Αρχή είναι αρνητικός τότε το μίσθωμα του επόμενου έτους θα προσαυξάνεται κατά ποσοστό 2%. 

10. Ρητώς συμφωνείται ότι, επειδή η αύξηση του τιμαρίθμου δίδεται από την Εθν. Στατιστική Υπηρεσία με-

τά την 10η ημέρα του κάθε μήνα, σε περίπτωση που η καταβολή του μισθώματος του πρώτου μήνα μετά 

την αναπροσαρμογή πρέπει να έχει γίνει μέχρι εκείνη την ημερομηνία, τότε η αύξηση για αυτόν, τον 

πρώτο μισθωτικό μήνα, θα καταβάλλεται αθροιστικά με το μίσθωμα του επομένου μήνα. 

11. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΤΕΛΗ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ.- Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ, μετά την παράδοση σ’ αυτόν των χώρων 

που αναφέρονται παρακάτω στο άρθρο ….. του παρόντος, θα είναι αποκλειστικός χρήστης και διαχει-

ριστής ολοκλήρου της οικοδομής(μίσθιο) καθ’ όλη τη διάρκεια της μισθώσεως, την οποία υποχρεούται 

να χρησιμοποιεί και διαχειρίζεται κατά την απόλυτη κρίση του μεν, αλλά σύμφωνα με τους κανόνες της 

καλόπιστης και συνετής διαχείρισης, την κείμενη νομοθεσία, και τους όρους της παρούσης συμβάσεως 

μισθώσεως, αποφεύγων  κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να μειώσει την αξία του μισθίου και να βλά-

ψει τη Ρ.Ε.Σ. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί αμέσως και εγγράφως τη Ρ.Ε.Σ. σχετικά με 

βλάβες που αφορούν την υπόσταση του μισθίου ή την εξωτερική εμφάνισή του. Το δικαίωμα διαχειρί-

σεως του μισθωτή δεν μπορεί να μεταβιβασθεί σε τρίτον, εξαιρουμένης εταιρείας διαχειρίσεως ακινή-

των. Ρητώς εξαιρείται της διαχειρίσεως το κατάστημα (ΙΣΚ1) του ισογείου που αναφέρεται στο άρθρο 1 

του παρόντος, μέχρις ότου αποδοθεί από  τους  υφιστάμενους μισθωτές.  

12. Ουδεμία σύμβαση του μισθωτή με τρίτον, αφορώσα το μίσθιο, δύναται να δεσμεύσει τη Ρ.Ε.Σ. , χωρίς 

την έγγραφη συναίνεσή της.   

13. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ αναλαμβάνει καθ’ ολοκληρίαν το κόστος λειτουργίας και συντηρήσεως της οικοδομής, 

πλην των φόρων που κατά Νόμον επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες. Υποχρεούται στην καταβολή των πά-

σης φύσεως και αιτιολογίας δαπανών που αφορούν ολόκληρη την οικοδομή, με την επιφύλαξη της υφι-

στάμενης μισθώσεως, παροχές τρίτων κοινής ωφέλειας, δημοτικοί φόροι και τέλη (καθαριότητας, φωτι-

σμού κ.λ.π.) συντηρήσεις, αμοιβές προσωπικού κλπ, επισκευών, αποκαταστάσεων χώρων που αναφέ-

ρονται παρακάτω ). 

14. Υποχρεούται επίσης στην καταβολή της αναλογίας των χώρων αυτών στη συνολική δαπάνη κοινοχρή-

στων της οικοδομής, οι οποίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά : δαπάνη καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων 

(μισθοί προσωπικού- υλικά), ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, θέρμανσης (στην περίπτωση κεντρικού συ-

στήματος), συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ασανσέρ-καυστήρας-κεραία κ.λ.π.), 

μισθοδοσία θυρωρών και λοιπού προσωπικού συντηρήσεως. Στις δαπάνες μισθοδοσίας περιλαμβάνο-
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νται πλην των ακαθαρίστων αποδοχών και το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών.  

15. Η Ρ.Ε.Σ. δεν υποχρεούται στην καταβολή οποιασδήποτε δαπάνης από τις ανωτέρω, αφορώσης στο μί-

σθιο, ακόμη και αναγκαίας πλην  του φόρου ιδιοκτητών ακινήτων και εισοδήματος.  

16. Η καταβολή των κοινοχρήστων θα γίνεται βάσει της συγκεντρωτικής κατάστασης δαπανών που θα εκ-

δίδεται από το Λογιστήριο της Ρ.Ε.Σ. και θα αναρτάται στην είσοδο της οικοδομής και εντός 5 ημερών 

από την κατά τα άνω ανάρτηση, ανεξαρτήτως της λήψης ή μη ατομικής ειδοποίησης. Ρητώς συμφωνεί-

ται ότι ο μισθωτής αποδέχεται ανεπιφυλάκτως από τώρα όλες τις εγγραφές στις άνω συγκεντρωτικές 

καταστάσεις που τον αφορούν. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ έλαβε γνώση ότι ο υπολογισμός της συμμετοχής κάθε μι-

σθίου στις δαπάνες κοινοχρήστων γίνεται με μαθηματικό υπολογισμό με βάση τα τετραγωνικά του μι-

σθίου ή βάσει ειδικού πίνακος χιλιοστών ή βάσει της πράξεως συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας και 

κανονισμού, όπου υπάρχει . Σε περίπτωση που υπάρχει ξεχωριστό ρολόι της ΔΕΗ για το μίσθιο ο ΜΙ-

ΣΘΩΤΗΣ υποχρεούται να μεταφέρει τη σύνδεση στο όνομά του εντός 10 ημερών από την υπογραφή του 

παρόντος. Αν υπάρχει ενδιάμεσος μετρητής υποχρεούται στην καταβολή του ποσού που θα αναγράφε-

ται στο σημείωμα που εκδίδεται από το λογιστήριο της Ρ.Ε.Σ. 

17. Ρητώς συμφωνείται ότι η Ρ.Ε.Σ. επιφυλάσσει σε αυτήν  το δικαίωμα να καταρτίσει μονομερώς και θέσει 

σε εφαρμογή κανονισμό λειτουργίας της οικοδομής και Πίνακα κατανομής κοινοχρήστων, αν δεν υπάρ-

χει ήδη ή να τροποποιήσει τον τυχόν υπάρχοντα, επανακαθορίζοντας τη συμμετοχή κάθε μισθωτή και 

του εις το παρόν αντισυμβαλλομένου, στις πάσης φύσεως δαπάνες του κτηρίου. Ο άνω κανονισμός 

από της θέσεώς του σε εφαρμογή, με απόφαση του Π.Σ. και κοινοποιήσεώς του στους μισθωτές της οι-

κοδομής που αφορά, υποχρεώνει και τους δεσμεύει όλους (τους μισθωτές) απαρεγκλίτως και ανεξαιρέ-

τως και ανεξαρτήτως της μεταγραφής του στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο. Επα-

ναλαμβάνεται ότι μέχρι τότε θα ισχύουν τα εις την προηγούμενη παράγραφο αναφερόμενα. Ρητώς συμ-

φωνείται ότι η μισθώτρια παραιτείται από τούδε ρητώς αναζήτησης δαπανών κοινοχρήστων προηγου-

μένων μηνών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σε περίπτωση που, με την τυχόν τροποποίηση του Κα-

νονισμού, μειωθεί το ποσοστό συμμετοχής του μισθίου στις δαπάνες κοινοχρήστων. 

18. Διευκρινίζεται ότι η Ρ.Ε.Σ. απαλλάσσεται της καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) βάσει της 

υφισταμένης Νομοθεσίας και ως εκ τούτου θα βαρύνεται μόνο με την καταβολή κάθε άλλου φόρου ή τέ-

λους, το οποίο αφορά στην ιδιοκτησία ή μπορεί να επιβληθεί μελλοντικά στην ακίνητη περιουσία, εις 

βάρος των ιδιοκτητών. 

19. ΧΡΗΣΗ.- Το μίσθιο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικώς ως ………………………………. Απαγορεύεται 

οποιαδήποτε μετατροπή της χρήσης του, καθώς και ολική ή μερική υπομίσθωσή του ή η με οποιοδήπο-

τε τρόπο, με ή χωρίς αντάλλαγμα, παραχώρηση της χρήσης του σε τρίτους καθώς και η σύσταση εται-



 

ρείας χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Ρ.Ε.Σ. Απαγορεύονται ρητώς χρήσεις αντίθετες στη δημόσια 

τάξη και τα χρηστά ήθη. 

20. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΙΣΘΙΟΥ.- Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ δηλώνει με το παρόν, ότι επισκέφθηκε και εξέτασε λεπτομερώς 

το μίσθιο και το βρήκε της αρεσκείας του και κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζει, το παρέλαβε δε 

ανεπιφυλάκτως στην κατάσταση που βρίσκεται, του παρόντος επέχοντος θέση πρωτοκόλλου παράδο-

σης-παραλαβής.  

21. Ο μισθωτής δεν παρέλαβε το (ΙΣΚ1) κατάστημα του Ισογείου, επιφανείας 50,68τμ με πατάρι 

12,84τμ, το οποίο θα του αποδοθεί από τον υφιστάμενο μισθωτή μετά την έκδοση τελεσίδικης 

απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου,  στο οποίο θα κατατεθεί σχετική αίτηση μετά τη λήξη της 

μισθώσεως την 31-5-2018.  

22. Ο αντισυμβαλλόμενος αποδέχεται ρητώς τη μη ευθύνη της Ρ.Ε.Σ. και δηλώνει ότι η μη παραλαβή των εν 

λόγω τμημάτων του μισθίου, ακόμη και μέχρι τη λήξη της μισθώσεως, ουδόλως επηρεάζει την δια του 

παρόντος μίσθωση των υπολοίπων χώρων, ούτε το καταβλητέο μηνιαίο μίσθωμα.  

23. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- Ο μισθωτής με δική του αποκλειστικώς δαπάνη και 

χωρίς καμιά απολύτως επιβάρυνση της Ρ.Ε.Σ. εξ οιασδήποτε αιτίας, επιμέλεια, ευθύνη του και τεχνικά 

μέσα, θα προβεί εντός προθεσμίας ………………….. μηνών από σήμερα στην εκτέλεση όλων των ερ-

γασιών αποκατάστασης, ανακαίνισης, διαρρύθμισης του μισθίου, που αναφέρονται αναλυτικά στη συ-

νημμένη στο παρόν από  ………… Τεχνική προσφορά του………..…(ανάλυση εργασιών και προϋπολο-

γισμού) ……, που κατέθεσε στο διαγωνισμό, όπως αυτή βελτιώθηκε και θα οριστικοποιηθεί με τη μελέ-

τη εφαρμογής σύμφωνα με τις δραστηριότητες που πρόκειται να ασκηθούν σ’ αυτό.  

24. Ο μισθωτής θα προβεί στην εκτέλεση των εν λόγω εργασιών και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλι-

σμού με τρόπο που δεν θα δημιουργεί οχλήσεις, ζημιές ή κινδύνους σε οποιονδήποτε τρίτο, κατά τις 

κείμενες διατάξεις, τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης 

από ειδικευμένο προσωπικό κατά τρόπο άρτιο από τεχνική άποψη, σύμφωνα με τις οριστικές μελέτες 

και μελέτες εφαρμογής που θα υποβάλλει στη Ρ.Ε.Σ. προ της ενάρξεως των εργασιών, με βάση την τε-

χνική προσφορά του και το οικείο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει θέματα σύνταξης των εν 

λόγω μελετών. Ρητώς συμφωνείται ότι η Ρ.Ε.Σ. έχει το δικαίωμα να επιβλέπει και παρακολουθεί τις επί 

του κτιρίου εργασίες με την Τεχνική Υπηρεσία της, η οποία δικαιούται να υποδεικνύει τις κατά την κρίση 

της αποκαταστάσεις των τυχόν κακοτεχνιών και της συμμόρφωσης του μισθωτή προς τις υποβληθείσες 

μελέτες και σχέδια.  

25. Η Ρ.Ε.Σ. υποχρεούται να παράσχει τη συνδρομή της για την έκδοση των σχετικών αδειών (Πολεοδομί-

ας, Αστυνομία κλπ.) υπογράφουσα κάθε αναγκαίο έγγραφο. Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να καταθέτει 

εντός 24 ωρών στη Ρ.Ε.Σ. κάθε κοινοποιούμενο προς αυτήν έγγραφο στο κτίριο ή την έδρα του σχετικό 

με τις στην άνω οικοδομή εργασίες. 

 5 



 

 

 

 

6 

26. Το μισθωτή βαρύνει κάθε δαπάνη που αφορά την εκτέλεση των άνω εργασιών (έξοδα μελέτης, κατα-

σκευής και λειτουργίας, (αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρομηχανολογικά), άδειες οικοδόμησης και λει-

τουργίας, αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές εργατοτεχνιτών και μελετητών κλπ). Επίσης τον βαρύνει 

και κάθε απρόβλεπτος δαπάνη εξ οιασδήποτε αιτίας, σχετική με την μίσθωση, όλα γενικά τα έξοδα σύν-

δεσης δικτύων ηλεκτρικού, τηλεφώνου, αποχετεύσεων, ύδρευσης με τα δίκτυα της πόλεως, συντήρηση 

καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, αμοιβές μηχανικών μελέτης και επίβλεψης και οποιασδήποτε μορ-

φής επιβάρυνση, αποζημιώσεις προς τρίτους κ.λ.π...Επίσης η  δαπάνη για την έκδοση όλων των προ-

βλεπομένων αδειών από τις αρμόδιες Αρχές, θα βαρύνει τον ανάδοχο. Ο μισθωτής ευθύνεται έναντι των 

Ασφαλιστικών Οργανισμών για τις προς αυτούς εισφορές των εργαζομένων, υποχρεούμενος στο τέλος 

κάθε μήνα να παραδίδει στη Γραμματεία της Ρ.Ε.Σ. αντίγραφα των εξοφλητικών αποδείξεων όλων των 

οικείων Οργανισμών.  

27. Ρητά συμφωνείται ότι η Ρ.Ε.Σ. ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή Νομι-

κού Προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, για απαιτήσεις τους κατά του μισθωτή εκ των προκειμέ-

νων εργασιών, τυχόν δε αγωγές που θα εγερθούν εις βάρος του, θα παραδίδονται εμπροθέσμως στη 

Ρ.Ε.Σ. .Η μισθώτρια θα αναλαμβάνει με μέριμνα και δαπάνη της να διεξαγάγει το δικαστικό αγώνα και 

να καταβάλλει παν ό,τι ήθελεν επιδικασθεί υπέρ των εναγόντων, παραδίδοντας στη Ρ.Ε.Σ. τα σχετικά 

εξοφλητικά έγγραφα. Η Ρ.Ε.Σ. απαλλάσσεται κάθε επιβαρύνσεως οποιασδήποτε φύσεως, εξ οιασδήπο-

τε αιτίας. Όποια δε δαπάνη πραγματοποιηθεί, θα της καταβληθεί από τον ανάδοχο άμεσα.   

28. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταρρύθμιση γίνει στο μίσθιο σε εκτέλεση του παρόντος ή και κατά πα-

ράβαση αυτού, ανεξαρτήτως των λοιπών συνεπειών που τυχόν θα συνεπάγεται, θα μένει προς όφελος 

του μισθίου χωρίς καμία αποζημίωση του ΜΙΣΘΩΤΗ.  

29. Επαναλαμβάνεται ότι οποιαδήποτε δαπάνη γίνει στο Μίσθιο από το Μισθωτή για οποιαδήποτε αιτία, 

είτε αναγκαία για την άσκηση της δραστηριότητάς του, είτε επωφελής, είτε πολυτελής, με ή χωρίς τη συ-

ναίνεση της Ρ.Ε.Σ., βαρύνει αποκλειστικώς και μόνον αυτόν (το Μισθωτή), της Ρ.Ε.Σ. ουδεμίας εχούσης 

υποχρέωση προς αποζημίωση του. Όλες οι επισκευές και μεταβολές που θα γίνουν, θα παραμείνουν 

στο τέλος της μισθώσεως επ' ωφελεία του μισθίου. Η Ρ.Ε.Σ. δικαιούται σε κάθε περίπτωση να αξιώσει 

από το Μισθωτή, κατά την αποχώρησή του, να αποκαταστήσει τις ζημίες του μισθίου και να το επανα-

φέρει στην κατάσταση που ήταν μετά την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στο παρόν, εξαι-

ρουμένων των φθορών ή ζημιών που προέρχονται από την συνήθη και συμφωνημένη χρήση. Ο Μισθω-

τής δικαιούται, με την απόδοση του μισθίου κατά τη λήξη της μίσθωσης, να αναλάβει τον εξοπλισμό του 

καθώς και τα κινητά παραρτήματα που έχουν εγκατασταθεί στο Μίσθιο από αυτόν, αποκαθιστώντας 

κάθε ζημία που θα προκληθεί στο Μίσθιο από την αιτία αυτή. 



 

30. Η Ρ.Ε.Σ. ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει για τυχόν μη παροχή στο μίσθιο από τις αρμόδιες εταιρείες, 

τηλεφωνικής σύνδεσης, ηλεκτρικού ρεύματος, φωταερίου και νερού ή τη μη χορήγηση από τις Αρχές 

στο ΜΙΣΘΩΤΗ των τυχών απαιτούμενων αδειών για την άσκηση ( στο μίσθιο) της δραστηριότητάς του ή 

την τυχόν μεταγενέστερη αφαίρεσή τους εκ λόγων αφορώντων το μίσθιο. Επίσης όλες ανεξαιρέτως οι 

δαπάνες, που θα γίνουν,  εγκατάστασης εκδόσεως αδειών ή αλλαγής χρήσης και εγγυήσεις λειτουργίας 

βαρύνουν εξ ολοκλήρου το ΜΙΣΘΩΤΗ.  

31. Η Ρ.Ε.Σ. δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μί-

σθιο, οι κάθε είδους βοηθητικές εγκαταστάσεις και ο εν γένει υπάρχων εξοπλισμός αυτού, του οποίου 

όφειλε να έχει λάβει γνώση (αυτός) και δεν υποχρεούται (η Ρ.Ε.Σ. ) από το λόγο αυτό στην επιστροφή ή 

μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μίσθωσης. Ρητώς συμφωνείται ότι η Ρ.Ε.Σ. ΟΥΔΕΜΙΑ υπο-

χρέωση θα έχει προς αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας έστω και αναγκαίας ή προς αποζημίωση 

του μισθωτή για τις επισκευές ή πρόσθετες εργασίες που έγιναν ή που πρόκειται να γίνουν στο μίσθιο ή 

εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας αφορώσης την πραγματική κατάσταση του μισθίου.   

32. Ρητώς επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε εργασία στο μίσθιο θα εκτελείται κατόπιν λήψεως των απαιτου-

μένων κατά περίπτωση αδειών και κατά τρόπο σύμφωνο με τις οικείες πολεοδομικές, αστυνομικές, υ-

γειονομικές, ασφαλιστικές και λοιπές διατάξεις, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών που επικρατούν 

στην περιοχή. Οι εργασίες θα εκτελούνται κατά τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης, από εξειδι-

κευμένα συνεργεία, τηρουμένων των οικείων κανονισμών και προδιαγραφών και δεν θα θίγουν τη στα-

τική ασφάλεια του μισθίου και την αισθητική του κτηρίου και δεν θα είναι αντίθετες σε απόφαση της 

Ρ.Ε.Σ.. Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες θα εποπτεύονται και από την τεχνική υπηρεσία της Ρ.Ε.Σ., η 

οποία δικαιούται, σε περίπτωση  παραβάσεως των όρων του παρόντος ή των σχεδίων και προδιαγρα-

φών που έχουν γνωστοποιηθεί, να ζητεί τη συμμόρφωση του μισθωτή και εν ανάγκη τη διακοπή των 

εργασιών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης γεννάται λόγος καταγγελίας της μισθώσεως. Ο μισθωτής 

υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στη Ρ.Ε.Σ. προ τριών (3) ημερών την έναρξη των εργασιών στο 

μίσθιο. Υποχρεούται επίσης, επί ποινή καταγγελίας της μισθώσεως,  να καταθέτει στη Ρ.Ε.Σ. προ της 

ενάρξεως των εργασιών όλες τις τυχόν τροποποιήσεις στα τεχνικά στοιχεία (άδειες, σχεδιαγράμματα, 

συγγραφές υποχρεώσεων, αρχιτεκτονικά κλπ).    

33. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. Οι εργασίες επισκευών, συντηρήσεως και αποκαταστάσεως του ακινήτου, εξω-

τερικώς και εσωτερικώς θα έχουν περατωθεί εντός προθεσμίας …………………..(……) μηνών από της 

παραδόσεως των χώρων στο μισθωτή, με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής. Εάν τούτο (η αποπε-

ράτωση των εργασιών) δε συμβεί εξ οιασδήποτε αιτίας, πλην ανωτέρας βίας (περί της οποίας κατωτέ-

ρω), λύεται η παρούσα σύμβαση αζημίως δια την Ρ.Ε.Σ., αποκλειόμενης ρητώς της εκ μέρους του μι-

σθωτή αναζητήσεως των δαπανηθέντων, ουδέ κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού, των 

δαπανών θεωρουμένων ως αντάλλαγμα της γενομένης χρήσεως και ως εκπεσούσα δικαία ποινική ρή-
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τρα. Ο μισθωτής υποχρεούται, όπως εντός προθεσμίας 60 (εξήντα) ημερών από την υπογραφή του 

παρόντος υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές τα απαραίτητα έγγραφα και σχέδια για χορήγηση αδείας για 

την εκτέλεση των προβλεπομένων εργασιών.  Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του μισθωτή στην αμέ-

σως ανωτέρω υποχρέωση του, παρέχεται στην εκμισθώτρια δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας. Σε 

περίπτωση που ο μισθωτής εξ οιασδήποτε αιτίας, πλην ανωτέρας βίας (απεργίας, σεισμού, θεομηνίας 

κλπ ) δεν ξεκινήσει άμεσα την υλοποίηση των εργασιών της προσφοράς του και δεν προβαίνει στη 

σταδιακή εκτέλεση σύμφωνα με το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα, τους κανόνες της τέχνης και σύμφωνα 

με τα συμφωνηθέντα , ούτως ώστε να είναι πλέον προφανής η αδυναμία του να εκτελέσει το έργο στην 

συμπεφωνημένη προθεσμία ή δεν εκτελεί τις συμφωνημένες εργασίες σύμφωνα με την τεχνική προ-

σφορά του και τις οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής που θα υποβάλλει, εντός του χρόνου που θα 

συμφωνηθεί, αλλά και σε κάθε περίπτωση που αυτός παραβιάζει ή δεν συμμορφώνεται με τους όρους 

της διακήρυξης και της παρούσας σύμβασης μίσθωσης ή τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας της εκ-

μισθώτριας, η Ρ.Ε.Σ. θα δικαιούται να καταγγείλει τη μίσθωση και να τον αποβάλει από το μίσθιο με τη 

διαδικασία που ορίζει ο νόμος. Αυτό θα συνεπάγεται, πέραν των άλλων σε βάρος του μισθωτή συνε-

πειών που προβλέπονται στην παρούσα και στην ισχύουσα νομοθεσία και την υπέρ της Ρ.Ε.Σ, ως εκ-

μισθώτριας, αυτοδίκαια κατάπτωση των ανωτέρω κατατεθειμένων εγγυοδοσιών ως δικαία ποινική ρή-

τρα και μέρος της αποζημιώσεώς της.  

34. Σε περίπτωση γεγονότος ανωτέρας βίας όλες οι προθεσμίες του παρόντος αναστέλλονται για όσο χρό-

νο διαρκεί το γεγονός που συνιστά την ανωτέρα βία. Ως ανωτέρα βία λογίζεται και η, άνευ υπαιτιότητος 

του μισθωτή, καθυστέρηση των Αρχών να εκδώσουν τις σχετικές άδειες.  

35. Ο μισθωτής υποχρεούται ρητώς μετά τη λήψη των αδειών και προ της ενάρξεως των εργασιών, να 

υποβάλει στη Ρ.Ε.Σ. επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα και αντίγραφα της οριστικής μελέτης και της 

μελέτης εφαρμογής ως και αντίγραφα όλων των αδειών ή εγκρίσεων που έχει λάβει από τις αρμόδιες 

Αρχές.  

36. Επίσης ο μισθωτής υποχρεούται να καταθέτει στη Ρ.Ε.Σ. στο τέλος κάθε μήνα Δελτίο Προόδου των ερ-

γασιών στο μίσθιο.     

37. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης θα λάβει χώρα παραλαβή του έργου από τη ΡΕΣ 

κατόπιν πιστοποιήσεως  παρουσία εκπροσώπων της Αρμοδίας Αρχής.  

38. Επιτρέπεται η ανάρτηση οποιασδήποτε μορφής πινακίδων ή διαφημίσεων στο μίσθιο κλπ. χωρίς την 

έγκριση της Ρ.Ε.Σ. εφόσον είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία.  Αν με διατάξεις του Δημοσίου ή 

Δημοτικού φορέα, ήθελε απαγορευθεί ή περιορισθεί η χρήση πινακίδων ή διαφημίσεων, Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ 

υποχρεούται προς συμμόρφωση και δεν του παρέχεται δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης ή μείωσης 



 

του μισθώματος. 

39. Αν από επεμβάσεις του μισθωτή στο μίσθιο ή τη δημιουργία από αυτόν προσθέτων εμπορικών χώρων 

ή την ανάρτηση πινακίδων ή σημάτων, έστω και με την έγκριση της Ρ.Ε.Σ., επιβληθεί πρόστιμο (στη 

Ρ.Ε.Σ.) ή οποιασδήποτε άλλη πρόσθετη επιβάρυνση ως ιδιοκτήτριας του μισθίου, αυτό (το πρόστιμο-

επιβάρυνση) υποχρεούται να το καταβάλλει καθ’ ολοκληρίαν ο μισθωτής. 

40. Ρητά συνομολογείται ότι η Ρ.Ε.Σ. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν βλάβες που θα αναφανούν, ή αν ο υπόνο-

μος ή βόθρος αναδίδει κακοσμία ή αν ενοχλείται ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ, καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους γείτο-

νες. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ δεν δικαιούται για οποιονδήποτε λόγο από τους παραπάνω ή από άλλη αιτία, να ζη-

τήσει τη διάλυση της μισθώσεως ή τη μείωση του μισθώματος. Η  Ρ.Ε.Σ. κατά τη διάρκεια της μισθώ-

σεως  δεν υποχρεούται να ενεργήσει οποιαδήποτε επισκευή στο μίσθιο είτε αναγκαία είτε επωφελή, έ-

στω και αν αυτή αφορά την υπόσταση του μισθίου.  

41. Κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση συνδρομής τυχηρού γεγονότος ή ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου 

γεγονότος, μετά την υπογραφή της παρούσας και ανεξαρτήτως των εργασιών που έπρεπε να εκτελε-

στούν, που αφορά την υπόσταση ή την καταλληλότητα του μισθίου ως προς τη συμφωνηθείσα χρήση 

αυτού, που για την αποκατάστασή του θα απαιτείται σημαντική επισκευή, η οποία θα κρίνεται ως α-

σύμφορη κατά την ελευθέρα και μονομερή κρίση της Ρ.Ε.Σ. ως εκμισθώτριας, ο Μισθωτής θα δύναται 

είτε να λύσει τη μίσθωση αζημίως γι’ αυτόν εντός μηνός (1)  από την επέλευση του γεγονότος, της Ρ.Ε.Σ. 

ουδεμίας εχούσης υποχρέωσης  προς αποζημίωσή του είτε να προβεί με δική του δαπάνη, και μετά τη 

σύμφωνη γνώμη της Ρ.Ε.Σ., στην αποκατάσταση, εντός ευλόγου και αναλόγου προς τη ζημία χρονικού 

διαστήματος,  η οποία θα μένει προς όφελος του μισθίου, χωρίς η Ρ.Ε.Σ. να ευθύνεται προς αποζημίω-

ση του.   

42. Η Ρ.Ε.Σ. μπορεί οποτεδήποτε να προβαίνει σε αναγκαίες επισκευές του μισθίου ή των παρακειμένων 

ιδιοκτησιών της, χωρίς ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ να έχει δικαιώματα παρεμπόδισης των κατασκευών ή επισκευών , 

ούτε να ζητήσει από αυτό το λόγο τη διάλυση της μίσθωσης ή την μείωση του μισθώματος, ή αποζημί-

ωση. Οίκοθεν νοείται ότι η Ρ.Ε.Σ. δικαιούται να εκμισθώνει τις παρακείμενες του μισθίου ιδιοκτησίες 

της στον οποιοδήποτε για οποιαδήποτε χρήση. 

43. Η Ρ.Ε.Σ. διατηρεί το δικαίωμα μεταβιβάσεως, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο και κατά πάντα χρόνο ελευθέρως, 

της μισθωτικής σχέσεως σε τρίτον, δεσμεύουσα όμως αυτόν εγγράφως στην τήρηση των όρων του πα-

ρόντος. 

44. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου και σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίον 

μισθώθηκε, αλλιώς ευθύνεται σε αποζημίωση για φθορές και βλάβες που έγιναν ή θα γίνουν σ’ αυτό 

από τον ίδιο, το προσωπικό του ή οποιοδήποτε τρίτο. Επιπλέον έχει την υποχρέωση να διατηρεί το μί-

σθιο καθαρό και να το χρησιμοποιεί με τρόπο που να μην θίγει την ησυχία, την υγεία, εργασία, ασφά-

λεια και τα χρηστά ήθη των υπολοίπων ενοίκων της πολυκατοικίας, αλλά και των περιοίκων. Η καλή 
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χρήση του μισθίου συνίσταται επίσης, στην αυστηρή και απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του Κανο-

νισμού του Κτιρίου και στη συμμόρφωση προς τις, αναλόγως ισχύουσες, Πολεοδομικές ή Αστυνομικές 

διατάξεις. 

45. Ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί άμεσα και εγγράφως τη Ρ.Ε.Σ. για οποιοδήποτε θέμα 

αφορά στο μίσθιο και κυρίως για κάθε βλάβη που θα αναφανεί και να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο πε-

ριορισμού, αλλά και επισκευής της ζημίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν. Σε περίπτωση 

που από καθυστέρηση ειδοποίησης ή αδράνειάς του η βλάβη επεκτάθηκε, ο Μισθωτής  θα υποχρεούται 

σε αποκατάσταση της σχετικής, εκ της αιτίας αυτής, ζημίας της Ρ.Ε.Σ. 

46. Απαγορεύεται στο ΜΙΣΘΩΤΗ η τοποθέτηση στο μίσθιο μηχανημάτων ή ευφλέκτων υλών ή άλλων αντι-

κείμενων, δυνάμενων να το βλάψουν στατικώς. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, που προ-

καλούν θορύβους ή οσμές δυνάμενες να ενοχλήσουν τους λοιπούς ενοίκους του κτιρίου και του περι-

βάλλοντος χώρου. 

47. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ υποχρεούται να εγκαταστήσει με δαπάνη του, σύστημα πυρόσβεσης κατάλληλο προς 

χρήση, ως επίσης και τον αναγκαίο αριθμό καταλλήλων φορητών πυροσβεστήρων. 

48. Η Ρ.Ε.Σ. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του ΜΙΣΘΩΤΗ (του προσωπικού του, των πελατών του) 

που θα υποστούν εντός του μισθίου εξ οιασδήποτε αιτίας. 

49. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ.- Κατά τη λήξη της μίσθωσης ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ υποχρεούται, χωρίς όχληση, να 

παραδώσει το μίσθιο στη Ρ.Ε.Σ., σε καλή κατάσταση σύμφωνα με το παρόν, αλλιώς ευθύνεται σε απο-

ζημίωση της εξαιτίας της μη έγκαιρης παράδοσης. 

50. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ έχει την υποχρέωση να επιτρέπει στον εντεταλμένο υπάλληλο της Ρ.Ε.Σ. να επισκέπτεται 

το μίσθιο ελευθέρως, οποτεδήποτε, προς έλεγχο των εγκαταστάσεών του, την καλή και σύμφωνη με 

τους όρους μίσθωσης μεταχείρισή του και για να εξακριβώσει τυχόν φθορές ή μεταβολές. Η άρνηση του 

ΜΙΣΘΩΤΗ παρέχει στην Ρ.Ε.Σ. το δικαίωμα να καταγγείλει την μίσθωση με όλες τις συνέπειες του πα-

ρόντος. 

51. Κατά το τελευταίο τρίμηνο της μισθώσεως ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο στους 

υποψηφίους μισθωτές, για να εξετάζουν το μίσθιο, σε ώρες που θα κανονισθούν από τη Ρ.Ε.Σ. και θα 

του γνωστοποιούνται εγκαίρως. 

52. ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΤΟΥ  ΜΙΣΘΙΟΥ.- Από την παραλαβή του Μισθίου σήμερον και για όλη τη διάρκεια της 

Σύμβασης, ο Μισθωτής υποχρεούται να το ασφαλίζει (το Μίσθιο) με δική του δαπάνη, συμπεριλαμβα-

νομένων των προσθηκών και εξοπλισμού του, σε νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα ασφαλιστική ε-

ταιρεία, με συνδικαιούχο του ασφαλίσματος τη Ρ.Ε.Σ. και για ασφαλιστέα αξία καινουργούς (new for 

old): (α) κατά παντός κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των κινδύνων πυρκαγιάς, θεομηνίας, 



 

κεραυνού, καπνού, έκρηξης, πολιτικών ταραχών,  τρομοκρατικής  ενέργειας,  κακόβουλης  πράξης,  θύ-

ελλας, πλημμύρας, καταιγίδας, σεισμού, καθίζησης, κατολίσθησης, διάρρηξης σωληνώσεων (ύδρευ-

σης, θέρμανσης, κλιματισμού και αποχέτευσης και κατά οποιασδήποτε υλικής ζημιάς, ή απώλειας ή κα-

ταστροφής μερικής ή ολικής προκληθεί από οποιονδήποτε λόγο ακόμη και από ανωτέρα βία, (β) για α-

στική ευθύνη έναντι τρίτων (third party liability), που θα καλύπτει την τυχόν αστική ευθύνη που θα συ-

ντρέχει για ζημιές ή βλάβες σε οποιονδήποτε τρίτο,  της Ρ.Ε.Σ. και των υπαλλήλων και στελεχών αυτής 

ρητώς κατονομαζομένων ως τρίτων, (γ) για απώλεια εσόδων του Μισθωτή συνεπεία καλυπτομένου κιν-

δύνου ή διακοπής.  

53. Ο Μισθωτής υποχρεούται να έχει σε ισχύ τις παρακάτω αναφερόμενες ασφαλίσεις και κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των εργασιών ανακαίνισης/διαρρύθμισης/αποκατάστασης κλπ παρεμβάσεων στο Μίσθιο, 

από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών και μέχρι την περάτωσή τους και ενδεικτικά : Κάλυψη κατά 

παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης, ήτοι ενδεικτικά για πρόκληση οποιουδήποτε κινδύνου υλικών 

απωλειών ή Ζημιών στο μίσθιο, κατά της ζωής, ατυχημάτων ή ζημιών εις βάρος των εργαζομένων στο 

έργο, οποιωνδήποτε άλλων τρίτων και της περιουσίας αυτών, της Ρ.Ε.Σ. και των υπαλλήλων και στελε-

χών αυτής ρητώς κατονομαζομένων ως τρίτων, έτσι ώστε η Ρ.Ε.Σ. να μην έχει καμία ευθύνη και να μην 

υποχρεωθεί στην καταβολή οποιουδήποτε ποσού, από οποιαδήποτε αιτία, σε σχέση με τις ανωτέρω 

εργασίες.  

54. Στην κάλυψη των κινδύνων αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, όλα τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα θα θεω-

ρούνται τρίτα μεταξύ τους, σύμφωνα με τον ειδικό όρο ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ.  

55. Στα  Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, θα αναφέρεται ως ασφαλιζόμενη η Ρ.Ε.Σ. και το προσωπικό της, ο μι-

σθωτής και κάθε άλλος που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των εργασιών ανακαίνισης/ αναμόρ-

φωσης του μισθίου ή επ’ ευκαιρία αυτού. Με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα καλύπτεται και η ευθύνη 

της Ρ.Ε.Σ. που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ). 

56. Πέραν των ανωτέρω στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, θα πρέπει να περιέχονται και να ενσωματωθούν με 

μορφή παραρτήματος και οι ακόλουθοι ειδικοί όροι και συμφωνίες, που θα διέπουν την ασφάλιση σε 

όλη τη διάρκειά της: Ήτοι:  

57. Όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο εκχωρούνται από τώρα στην ιδι-

οκτήτρια Ρ.Ε.Σ., στην οποία και θα καταβληθούν, σε περίπτωση πραγματοποιήσεως του ασφαλιστικού 

κινδύνου στο ασφαλιζόμενο μίσθιο και εξοπλισμό που ανήκουν στην κυριότητα της, οι σχετικές αποζη-

μιώσεις, χωρίς να απαιτείται γι’ αυτό έγγραφη συναίνεση ή άλλη ενέργεια του μισθωτή, ο οποίος και θα 

πρέπει να αναφέρεται ως συνδικαιούχος αυτών στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο . 

58. Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί, να ακυρωθεί, ή να θεωρηθεί ότι έληξε, 

χωρίς προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση της Ρ.Ε.Σ.  με συστημένη επιστολή της Ασφαλιστικής Εταιρεί-

ας, πριν από σαράντα πέντε (45) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες και γραπτή συναίνεση αυτής. 
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59.  Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από όλα τα δικαιώματα ανταγωγής κατά της Ρ.Ε.Σ. ως και κάθε 

υπαλλήλου της γενικά σε περίπτωση κατά την οποία η απώλεια ή ζημιά οφείλεται σε ενέργεια ή παρά-

λειψη κάποιου εξ αυτών. Επίσης είναι υποχρεωμένη να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή, που θα εγερθεί 

κατά του ασφαλιζόμενου ή και του προσωπικού και θα έχει σχέση με κίνδυνο, που θα καλύπτεται με το 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο και να δίνει, με δικά της έξοδα κάθε εγγύηση για την άρση τυχόν κατάσχεσης. 

60. Σε κάθε περίπτωση οι όροι των ασφαλιστήριων συμβολαίων απαιτείται να είναι σύμφωνοι με τις κείμε-

νες διατάξεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και των Κοινοτικών Οδηγιών. 

61. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο παρέχεται κοινά για όλους τους κοινοπρα-

κτούντες. 

62. Ο Μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει στη Ρ.Ε.Σ. το πρώτο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, μαζί με την 

απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων, εντός δέκα(10) ημερών από σήμερον. Το ασφαλιστήριο συμβό-

λαιο θα ανανεωθεί με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και θα προσαρμοσθεί στη νέα κατάσταση 

του Μισθίου μετά την αποκατάστασή του. Κάθε χρόνο, ένα μήνα πριν από τη λήξη του, η Μισθώτρια θα 

ανανεώνει το συμβόλαιο, και θα το παραδίδει στη ΡΕΣ, μαζί με την απόδειξη πληρωμής των ασφαλί-

στρων. 

63. Στην περίπτωση που ο μισθωτής δεν προσκομίσει τα πιο πάνω Ασφαλιστήρια Συμβόλαια σύμφωνα με 

τους ανωτέρω όρους η Ρ.Ε.Σ. δύναται να καταγγείλει τη μίσθωση και να τον εξώσει με τις συνέπειες 

που προβλέπονται στο παρόν.  

64. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ.- Η μη εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης ή κάθε 

σταδίου αυτών, η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος ή του χαρτοσήμου ή της αναλογίας του μι-

σθίου στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων και θερμάνσεως και γενικώς κάθε άλλης χρηματικής οφειλής, 

που αφορά το μίσθιο και βαρύνει το ΜΙΣΘΩΤΗ, ή η άρνηση καταβολής της αποζημιώσεως που έχει τε-

λεσίδικα επιδικασθεί για φθορές ή μεταβολές του μισθίου πέρα από τη συμφωνημένη χρήση, ή η πα-

ράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του συμφωνητικού αυτού, πού όλοι ανεξαίρετα συμφωνούνται 

ως "ουσιώδεις", παρέχει στη Ρ.Ε.Σ. το δικαίωμα να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς τη μίσθωση, να 

εξώσει το ΜΙΣΘΩΤΗ από το μίσθιο, κατά τη σχετική διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος και να ζητήσει 

αποζημίωση για κάθε ζημία της από την αθέτηση της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή θα γίνονται λη-

ξιπρόθεσμα και απαιτητά όλα τα μη δεδουλευμένα μισθώματα, ενώ καταπίπτει υπέρ της Ρ.Ε.Σ. η εγγύ-

ηση που έχει δοθεί, σαν ποινική ρήτρα. Επίσης, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του μισθώ-

ματος θα οφείλονται τόκοι υπερημερίας επί του καθυστερούμενου ποσού μέχρι την εξόφληση. Τυχόν 

εξωστική απόφαση κατά του μισθωτή θα εκτελείται και κατά παντός τρίτου ευρισκομένου εις το μίσθιο ή 

εξ αυτού έλκοντος τα δικαιώματά του. Στις περιπτώσεις αυτές καταπίπτει σαν ποινική ρήτρα υπέρ της 



 

Ρ.Ε.Σ. η εγγύηση που δόθηκε.  

65. Στην περίπτωση εξώσεως του μισθωτή λόγω παραβάσεως εκ μέρους του όρων του παρόντος οι εργα-

σίες που έχουν γίνει θα μένουν προς όφελος του μισθίου χωρίς δικαίωμα αποζημιώσεώς του (μισθωτή), 

ούτε δύνανται να προταθούν σε συμψηφισμό με τις απαιτήσεις της ΡΕΣ εναντίον του, σύμφωνα με το 

παρόν.  

66. Σε περίπτωση προώρου καταγγελίας της μισθώσεως εκ μέρους του μισθωτή θα οφείλεται εκ μέρους του 

αποζημίωση στη Ρ.Ε.Σ. για κάθε θετική ή αποθετική ζημία της . Αν η καταγγελία, με την οποία ισοδυνα-

μεί και η αυθαίρετη αποχώρηση από το μίσθιο, λάβει χώρα πριν την ολοκλήρωση των εργασιών απο-

κατάστασης, τότε εκτός της αναφερόμενης αποζημιώσεως στο προηγούμενο εδάφιο, θα καταπίπτει και 

η δοθείσα εγγύηση καλής εκτελέσεως ως ποινική ρήτρα και ως μέρος της οφειλομένης αποζημιώσεως.   

67. ΕΓΓΥΗΣΗ.- Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση όλων των όρων της μίσθωσης κατέ-

θεσε μετρητοίς στο Ταμείο της Ρ.Ε.Σ. ισόποσο δύο μηνιαίων μισθωμάτων εξ EURO   

………………………………..(€ …………….), που θα αναλάβει, χωρίς τόκο, δύο(2) μήνες μετά την ε-

μπρόθεσμη αποχώρησή του από το μίσθιο κατά τη λήξη της μισθώσεως και εάν έχει επακριβώς εκπλη-

ρώσει όλους τους όρους της συμβάσεως αυτής. Η κατάθεση της εγγυήσεως αποδεικνύεται μόνο με την 

έκδοση γραμματίου εισπράξεως από το Ταμείο της Ρ.Ε.Σ. Ρητώς συνομολογείται ότι η παραπάνω εγγύ-

ηση δεν μπορεί να συμψηφιστεί με τυχόν οφειλόμενα μισθώματα ή οποιαδήποτε άλλη απορρέουσα εκ 

της μισθώσεως υποχρέωση του μισθωτή και θα του επιστραφεί, μετά την αποχώρησή του και αφού έ-

χουν εκδοθεί και εξοφληθεί  οι τελευταίοι λογαριασμοί που αφορούν στο μίσθιο (Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.Α.Π., 

Δ.Ε.Φ.Α. κλπ. ΔΕΚΟ. ή τη διαχείριση της οικοδομής),  και εφόσον δεν θα υπάρχει εναντίον του αξίωση 

της Ρ.Ε.Σ. για αποζημίωση από οποιαδήποτε αιτία ή οφειλή του. Σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του 

Μισθωτή αγωγή ή εκδοθεί κατ’ αυτού εξωστική απόφαση ή Διαταγή για οποιαδήποτε αιτία, η παραπά-

νω εγγύηση καταπίπτει προς όφελος της Ρ.Ε.Σ. λόγω αποζημιώσεως και ποινικής ρήτρας. 

68. Η αύξηση του μισθώματος θα συνεπάγεται και την ανάλογη αύξηση της εγγυήσεως. 

69. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ.  Ο μισθωτής κατέθεσε σήμερα την υπ’ α-

ριθμ………………. εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ……………………….., ποσού € ………………. για 

την καλή εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης του μισθίου, σύμφωνα με την τελική τεχνική μελέτη 

του, ίση με το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000€), έχουσα ισχύ για χρονική περίοδο του-

λάχιστον τριάντα (30) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου, δυναμένη να ανανεω-

θεί, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «IV» του παρόντος. Αυτή θα επιστραφεί μετά την πιστοποίηση & 

παράδοση- παραλαβή του έργου από τη Ρ.Ε.Σ. και την Αρμόδια Αρχή.  

70. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καλύπτει και το σύνολο των τυχόν οφειλομένων αμοιβών και ασφαλιστι-

κών εισφορών των εργαζομένων (στις εργασίες αποκατάστασης) στο ΙΚΑ ή οποιονδήποτε άλλο Φορέα, 

όπως αυτές θα έχουν προϋπολογιστεί σύμφωνα με τα στοιχεία της προσφοράς.  
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71. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ.- Ρητώς συμφωνείται ότι με κάθε καταβολή εκ μέρους του μισθωτή θα εξοφλούνται κατά 

πρώτον τόκοι και δικαστικά έξοδα, κατά δεύτερον κοινόχρηστα και λοιπές δαπάνες που αφορούν το μί-

σθιο, κατά τα εις το παρόν οριζόμενα και κατά προτεραιότητα της χρονολογικής σειράς οφειλής κάθε 

δαπάνης και κατά τρίτον  μισθώματα, επίσης κατά προτεραιότητα της χρονολογικής σειράς οφειλής κά-

θε μισθώματος.  

72. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ.-Ρητά επίσης συνομολογείται ότι κάθε δικόγραφο εκ μέρους της Ρ.Ε.Σ. προς το ΜΙΣΘΩΤΗ 

νομίμως επιδίδεται στο μίσθιο, έστω και αν το εγκατέλειψε, εφόσον δεν παρέδωσε τα κλειδιά ή ακόμη 

(εγκύρως θα επιδίδεται) στη διεύθυνση του, που δήλωσε στο παρόν. 

73. ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.- Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση των όρων του συμφωνητικού αυτού, 

καθώς και η αναμίσθωση, η παράταση της μίσθωσης, θα αποδεικνύονται αποκλειστικώς και μόνο με 

έγγραφο, αποκλειομένου ρητώς οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου ακόμη και του όρκου. Η τυχόν 

μη έγκαιρη ενάσκηση από την Ρ.Ε.Σ. οποιουδήποτε δικαιώματός της, που απορρέει από την παρούσα 

σύμβαση ή το Νόμο, είτε μία φορά είτε κατ΄ επανάληψη, δεν θα σημαίνει παραίτηση από το δικαίωμά 

της αυτό. 

Αφού οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν τα παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν το οποίο αφού διαβά-

σθηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του υπογράφεται σε  τρία αντίγραφα, όπως ακολουθεί. Ένα από αυτά 

θα κατατεθεί εμπρόθεσμα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

Ο Ι  Σ ΥΜ Β Α Λ Λ ΟΜ ΕΝΟ Ι
Το   Δ .  Σ . /Ρ .Ε .Σ .              Ο  ΜΙΣΘΩΤΗΣ  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I I I  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

 

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΡΙΖΑΡΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ .……………….          ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ (……………….) 

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύ-

λακτα προς την Υπηρεσία σας, ευθυνόμενοι απέναντί σας αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ως 

αυτοφειλέτες υπέρ του/της …….............................................. (τίθεται η επωνυμία και λοιπά 

στοιχεία του διαγωνιζομένου) για το ποσό των .........................................., (€) για την εκπλή-

ρωση των υποχρεώσεών του/της που προκύπτουν από τη συμμετοχή του/της στο Διαγωνισμό 

που έχει προκηρύξει η Υπηρεσία σας για την εκμίσθωση πολυώροφου κτιρίου επί της οδού 

Απόλλωνος αρ. 25 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας Ρ.Ε.Σ.. 

Το παραπάνω ποσό υποσχόμαστε και είμαστε υποχρεωμένοι να σας καταβάλουμε 

αμέσως και το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή σας 

σύμφωνα με τις οδηγίες σας, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένστα-

ση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαιτήσεώς σας. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε 

εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συναίνεση του........................................(τίθεται η επωνυμία του 

διαγωνιζομένου) για την πληρωμή αυτή και δεν θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν επιφύ-

λαξη, αντίρρηση, ένσταση ή προσφυγή αυτού ή οποιοδήποτε ένδικο μέσο ή βοήθημα, με ο-

ποιοδήποτε αίτημα, συμπεριλαμβανομένων και των αιτημάτων περί μη κατάπτωσης και μη 

πληρωμής της παρούσας, ή περί θέσης αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. Επίσης, με την πα-

ρούσα, σας δηλώνουμε ότι παραιτούμαστε, ρητά και ανεπιφύλακτα, από τις ενστάσεις της δι-

αιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας  όλων των ενστάσεων του 

πρωτοφειλέτη, ακόμη και των μη προσωποπαγών, και γενικά από κάθε ένστασή μας ως εγγυ-

ητή, που απορρέει από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (συμπεριλαμβανομένων των εν-

στάσεων των άρθρων 852 - 857, 862 - 864, 866 - 868 ΑΚ). 

Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή ισχύει μέχρι την ………………… ( τίθεται ημερομη-

νία τουλάχιστον 150 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)  και μέχρι τότε πρέ-

πει να έχει περιέλθει στην Τράπεζα οποιοδήποτε αίτημα κατάπτωσης της παρούσας. Με την 

παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, η παρούσα καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη και ανίσχυρη. 

Σε κάθε περίπτωση η ισχύς της παρούσας παύει είτε με την επιστροφή του σώματος αυτής 

στην Τράπεζα είτε εάν λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την 

Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Ο χρόνος ισχύος της επιστολής αυτής δύναται να  παραταθεί για ίσο χρόνο προς τον 
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αρχικό, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας, πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πά-

γιο τέλος χαρτοσήμου, το οποίο, καθώς και οιοδήποτε άλλο τέλος ή δαπάνη βαρύνει τον 

.................... ........................................(τίθεται η επωνυμία του διαγωνιζομένου). 

Βεβαιώνουμε, τέλος, ότι το σύνολο των εν ισχύ εγγυητικών επιστολών που έχει χο-

ρηγήσει η Τράπεζά μας στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, συνυπο-

λογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων, που έχει οριστεί 

από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

Για την Τράπεζα 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων ή κοινοπραξίας θα πρέπει να αναγράφονται, 

για τα νομικά πρόσωπα, η πλήρης επωνυμία, η έδρα και ο νόμιμος εκπρόσωπος για κάθε μέλος 

ή τα ατομικά στοιχεία όλων εφόσον πρόκειται περί φυσικών προσώπων. 

Επίσης να αναγράφεται ότι η εγγυητική επιστολή ισχύει υπέρ της Ενώσεως προσώπων 

ή της Κοινοπραξίας καθώς και ατομικά υπέρ κάθε ενός από τα πρόσωπα που τη συνιστούν (φυ-

σικά ή νομικά) ως αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπόχρεα μεταξύ τους, λόγω της ιδιότητάς 

τους ως μελών της παραπάνω ένωσης ή Κ/Ξ, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, που 

προκύπτουν από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IV  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ   

ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΠΡΟΣ: ΤΗ ΡΙΖΑΡΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ .………………. ΓΙΑ ΠΟΣΟ  ΕΥΡΩ (………………. 

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύ-

λακτα προς την Υπηρεσία σας, ευθυνόμενοι απέναντί σας αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ως 

αυτοφειλέτες υπέρ του/της …………................................................ (τίθεται η επωνυμία του δια-

γωνιζομένου και λοιπά στοιχεία του διαγωνιζομένου) μέχρι του ποσού των (€) …………… για 

την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεών του, 

κύριων και παρεπόμενων, σύμφωνα με τη Σύμβαση εκμίσθωσης του πολυώροφου κτιρίου ι-

διοκτησίας του Ιδρύματός σας, επί της οδού Απόλλωνος αρ. 25 στην Αθήνα.  

Το παραπάνω ποσό υποσχόμαστε και είμαστε υποχρεωμένοι να σας καταβάλουμε 

αμέσως και το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή σας, 

χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαιτήσεώς σας. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 

συναίνεση του μισθωτή για την πληρωμή αυτή και δεν θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν 

επιφύλαξη, αντίρρηση, ένσταση ή προσφυγή του Μισθωτή ή οποιοδήποτε ένδικο μέσο ή 

βοήθημα,  με οποιοδήποτε αίτημα, συμπεριλαμβανομένων και των αιτημάτων περί μη κατά-

πτωσης και μη πληρωμής της παρούσας, ή περί θέσης αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. Ε-

πίσης, με την παρούσα, σας δηλώνουμε ότι παραιτούμαστε, ρητά και ανεπιφύλακτα, από τις 

ενστάσεις διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων  των εν-

στάσεων του πρωτοφειλέτη, ακόμη και των μη προσωποπαγών, και γενικά από κάθε ένστασή 

μας ως εγγυητή, που απορρέει από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (συμπεριλαμβανομέ-

νων των ενστάσεων των άρθρων 852 - 857, 862 - 864, 866 - 868 ΑΚ). 

Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή ισχύει μέχρι .................. (τίθεται ημερομηνία 30 (τριά-

ντα μήνες από την υπογραφή του μισθωτηρίου) οπότε οποιοδήποτε τυχόν αίτημα κατάπτωσης 

της παρούσας υποβάλλεται στην Τράπεζα μας σε οποιοδήποτε χρόνο μέχρι τότε. Με την πα-

ρέλευση της ημερομηνίας αυτής, η παρούσα καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη και ανίσχυρη. Σε 

κάθε περίπτωση η ισχύς της παρούσας παύει είτε με την επιστροφή του σώματος αυτής στην 

Τράπεζα είτε εάν λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά 

μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Ο χρόνος ισχύος της επιστολής αυτής δύναται να  παραταθεί για ίσο χρόνο προς τον 

αρχικό, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας, πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πά-



[2]  

 

γιο τέλος χαρτοσήμου, το οποίο, καθώς και οιοδήποτε άλλο τέλος ή δαπάνη, βαρύνει το Μι-

σθωτή. 

Βεβαιώνουμε, τέλος, ότι το σύνολο των εν ισχύ εγγυητικών επιστολών που έχει χο-

ρηγήσει η Τράπεζά μας στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, συνυπο-

λογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων, που έχει οριστεί 

από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

Για την Τράπεζα 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων ή κοινοπραξίας θα πρέπει να αναγράφονται, 

για τα νομικά πρόσωπα, η πλήρης επωνυμία, η έδρα και ο νόμιμος εκπρόσωπος για κάθε μέλος 

ή τα ατομικά στοιχεία όλων εφόσον πρόκειται περί φυσικών προσώπων. 

Επίσης να αναγράφεται ότι η εγγυητική επιστολή ισχύει υπέρ της Ενώσεως προσώπων 

ή της Κοινοπραξίας καθώς και ατομικά υπέρ κάθε ενός από τα πρόσωπα που τη συνιστούν (φυ-

σικά ή νομικά) ως αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπόχρεα μεταξύ τους, λόγω της ιδιότητάς 

τους ως μελών της παραπάνω ένωσης ή Κ/Ξ, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, που 

προκύπτουν από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) 

 

Ο Ι Κ Ο Ν ΟΜ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  

 
Α.   Στοιχεία  Προσφέροντος: 
 
Ονοματεπώνυμο:  

Τίτλος:   

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  

Τηλέφωνο:  

Fax.:  

Ε-mail:  

Α.Φ.Μ.:  

 

 
Β.   Οικονομική Προσφορά: 
 
Για τη μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου της Ρ.Ε.Σ. επί της οδού Απόλλωνος αρ. 25, 

στην Αθήνα, όπως περιγράφεται στην από  /  / 2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-

φέροντος, προσφέρω το παρακάτω μηνιαίο μίσθωμα: 

Οικονομική Προσφορά (σε Ευρώ) 
Περιγραφή 

Αριθμητικά Ολογράφως 

Μηνιαίο Μίσθωμα   

 
    Αθήνα, .................- 2017 

    ....... ΠΡΟΣΦΕΡ...... 

 

      

         (Σφραγίδα – Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

(ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ) 
 
 
 

1. Γενικές Πληροφορίες για την επιχείρηση  

 Ιστορικό Επιχείρησης  

 Δραστηριότητα 

 Εγκαταστάσεις και Υποδομές Επιχείρησης  

 Μετοχικό Κεφάλαιο   

 Οργάνωση και Διοίκηση   

 Απασχολούμενο προσωπικό και Οργανόγραμμα  

 Πελάτες 

 
2. Ανάλυση Προτεινόμενης Επένδυσης  

 Σκοπός και Στόχοι  

 Τόπος Εγκατάστασης   

 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες  

 Τεχνολογία νέου εξοπλισμού / επένδυσης και τυχόν επιπτώσεις  

i. στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ή προϊόντων,  

ii. στην βελτίωση της μεθόδου παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών ,  

iii. στην προστασία του περιβάλλοντος, 

iv. στην εξοικονόμηση νερού και ενέργειας  

 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Επένδυσης   

 
3. Χρηματοδότηση της Επένδυσης  

 Ίδια Κεφάλαια  

 Δανεισμός 

 Επενδυτικά προγράμματα  

 
4. Ανάλυση μελλοντικής κατάστασης της εταιρείας:  

i. Οικονομικές Προβλέψεις για δώδεκα (12) τουλάχιστον χρόνια μετά την ε-

πένδυση που να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:  

 Λογαριασμό Αποτελεσμάτων / Κερδοζημιών σύμφωνα με το υπό-

δειγμα που ακολουθεί (Πίνακας Ι) 

 - 1 -  
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 Κατάσταση Ταμειακής Ροής σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακο-

λουθεί 

 Άλλους Συναφείς Πίνακες (Πίνακας ΙΙ) 

ii. Επεξηγηματική αναφορά και αιτιολόγηση της μεθοδολογίας/υποθέσεων 

που χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία των οικονομικών προβλέψεων. 

Για υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οικονομικές προβλέψεις θα πρέπει να α-

κολουθούν την λογιστική πρακτική (σε θέματα αποσβέσεων κλπ) των 

προηγούμενων ελεγμένων οικονομικών εκθέσεων.   

 
5. Αποτίμηση Επένδυσης / Συμπέρασμα  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένοι πίνακες: 



 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 12 ΕΤΩΝ  

  1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ … 

  € € € € € 

12ο 
ΕΤΟΣ 

€ 

ΕΣΟΔΑ      
 
 

Κύκλος Εργασιών              

ΕΞΟΔΑ             

Κόστος Πωλήσεων              

Αποσβέσεις              

Μεικτό Κέρδος             

Έξοδα Διοίκησης              

Έξοδα Διανομής και Πωλήσεων              

Αποσβέσεις              

Κέρδος από εργασίες             

Έξοδα Χρηματοδότησης              

Κέρδος πριν τη Φορολογία              

Εταιρικός Φόρος              

             

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ              
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 12 ΕΤΩΝ 

  1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ … 

  € € € € € 

12ο 
ΕΤΟΣ 

€ 

          ΕΙΣΡΟΕΣ  
          

  
  
  

Εισπράξεις από πωλήσεις              

Άλλα Έσοδα / Εισροές               

Σύνολο Εισροών            

  
  
  

ΕΚΡΟΕΣ             

Κόστος Πωλήσεων              

Έξοδα Διοίκησης              

Έξοδα Διανομής και Πωλήσεων              

Αποπληρωμή Δανείων              

Φορολογία              

Σύνολο Εκροών              

Πλεόνασμα Περιόδου            
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