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ΑΘΗΝΑ 30-05-2022
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Σε συνέχεια της από 19-05-2022 διακήρυξης εκµίσθωσης

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ» (Ρ.Ε.Σ.), που εδρεύει στην Αθήνα, Βασ. Σοφίας αριθ. 51, ανακοινώνει ότι
δέχεται γραπτές προσφορές, ως και τρεις (3) ηµερολογιακές ηµέρες από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της ΡΕΣ info@rizarios.gr µε ηµεροµηνία 2ης αναρτήσεως την 30-05-2022, για την εκµίσθωση: τµήµατος του υπό στοιχεία
ΑΙ-1 ισόγειου καταστήµατος, επιφανείας 170,05τ.µ. της Μονάδας Α΄ το οποίο ευρίσκεται στο οικοδοµικό συγκρότηµα πολλαπλών χρήσεων «Ριζάρειος Πολιτεία» που
βρίσκεται επί των οδών Μαρίκας Κοτοπούλη 68, Σοφούλη, Χρ.Μακρή και 8ης Μεραρχίας 3-5 (Ο.Τ.283) στα Ιωάννινα, για να χρησιµοποιηθεί ως επαγγελµατική στέγη
µε τους παρακάτω ειδικοτέρους όρους και όσους θα περιέχονται στο µισθωτήριο
που θα υπογραφεί.
1) Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν γραπτές προσφορές, στη
Γραµµατεία το Ιδρύµατος στη διεύθυνση: ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 51 – 10 76 ΑΘΗΝΑ , ΤΗΛ: 210-7210661 – ΦΑΞ. 210-7228736, Email: info@rizarios.gr,
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, τη δε τελευταία ηµέρα της προθεσµίας ήτοι
03-06-2022 µέχρι ώρα 13:30. Μετά την παρέλευση της άνω προθεσµίας το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο θα αναδείξει ως µισθωτή τον έχοντα προσφέρει το υψηλότερο µίσθωµα και
µε τους πλέον συµφέροντες λοιπούς όρους εκµίσθωσης για το Ίδρυµα.
2) Ως ελάχιστο προσφερόµενο µηνιαίο µίσθωµα ορίζεται το ποσό των επτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (785,00€).
3) Η µίσθωση θα έχει διάρκεια τριών (3) ετών. Θα αρχίζει από την ηµέρα της
υπογραφής του µισθωτηρίου και θα λήξει την αντίστοιχη ηµεροµηνία µετά την πάροδο τριών ετών (συµβατικός χρόνος). Η µίσθωση δύναται να παραταθεί κατόπιν συµφωνίας.
4) Το µίσθωµα θα παραµείνει σταθερό για τα δύο πρώτα έτη της µίσθωσης
και στη συνέχεια θα αναπροσαρµόζεται κάθε επόµενο χρόνο και για όσα χρόνια παραµένει ο µισθωτής στο µίσθιο εξ οιασδήποτε αιτίας, κατά ολόκληρο το ποσοστό µε-
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ταβολής του δείκτη τιµών καταναλωτή του µήνα αναπροσαρµογής σε σχέση µε τον
αντίστοιχο του προηγούµενου έτους, πλέον δύο µονάδων και όχι λιγότερο από 2%
ετησίως. Σηµειώνεται ότι, όταν το πρόσηµο του δείκτη είναι αρνητικό το µίσθωµα θα
παραµένει το ίδιο.
5) Ο µισθωτής οφείλει να καταθέσει στο Ίδρυµα µε την υπογραφή του µισθωτηρίου ποσό ίσο µε δύο µηνιαία

µισθώµατα ως εγγύηση και ποινική ρήτρα τηρήσε-

ως των όρων της συµβάσεως, το οποίο θα του επιστραφεί ατόκως δύο µήνες µετά τη
λύση της µισθώσεως και την αποχώρηση του από το µίσθιο, χωρίς να επιτρέπεται ο
συµψηφισµός της µε οφειλόµενα µισθώµατα. Το ποσό της εγγυήσεως θα αναπροσαρµόζεται µε κάθε αύξηση του µισθώµατος. Το αντίστροφο δεν θα ισχύει. Η εγγύηση
θα καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της µισθώσεως .
6) Το µισθωτή βαρύνουν και όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την εγκατάστασή του στο µίσθιο, αναγκαίες ή επωφελείς ή πολυτελείς, της Ρ.Ε.Σ. ουδεµίας εχούσης υποχρέωση προς αποζηµίωση του. Επίσης τον βαρύνουν οι δαπάνες λειτουργίας του µισθίου καθώς και οι δαπάνες των κοινοχρήστων της πολυκατοικίας οι οποίες
αναλογούν σ' αυτό. Η Ρ.Ε.Σ. δεν ευθύνεται για την πραγµατική κατάσταση του µισθίου,
ο δε µισθωτής στερείται του δικαιώµατος µειώσεως του µισθώµατος ή αποζηµιώσεως
για βλάβη του µισθίου, εξ οιασδήποτε αιτίας, τυχαίου γεγονότος ή εξ ανωτέρας βίας.
7) Ο µισθωτής υποχρεούται να έχει διαρκώς ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι
τρίτων, της Ρ.Ε.Σ. και των υπαλλήλων και στελεχών αυτής ρητώς κατονοµαζοµένων
ως τρίτων, καλυπτούσης οπωσδήποτε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, τροµοκρατικής ενέργειας, κακόβουλης πράξης κλπ, καταθέτοντας αντίγραφο της σχετικής σύµβασης,
της ανανεουµένης ετησίως, στη Γραµµατεία της Ρ.Ε.Σ. εντός 10 ηµερών από την έναρξη της δραστηριότητος
8) Ο µισθωτής είναι εξωστέος, για καθυστέρηση πληρωµής µισθώµατος ή
κοινοχρήστων, όπως επίσης και για παράβαση οποιουδήποτε όρου του µισθωτηρίου
συµβολαίου. Στην περίπτωση αυτή θα γίνονται ληξιπρόθεσµα και απαιτητά όλα τα µη
δεδουλευµένα µισθώµατα, ενώ θα καταπίπτει υπέρ της Ρ.Ε.Σ. η εγγύηση που έχει δοθεί,
ως ποινική ρήτρα και µέρος της τυχόν οφειλοµένης επιπλέον αποζηµιώσεως. Επίσης,
σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής του µισθώµατος 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.
9) Ο προσφέρων που αναδείχθηκε οφείλει να προσέλθει για την υπογραφή
του µισθωτηρίου εντός αποκλειστικής προθεσµίας 5 (πέντε) εργασίµων ηµερών από
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την έγγραφη ειδοποίησή του (επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) από τη Ρ.Ε.Σ. Με
την υπογραφή του µισθωτηρίου, οπότε και θα άρχεται ο χρόνος της µίσθωσης, ο µισθωτής θα πρέπει να καταβάλει τοις µετρητοίς στο ταµείο του Ιδρύµατος, επί αποδείξει, το µηνιαίο µίσθωµα, µετά του χαρτοσήµου, του πρώτου µισθωτικού µηνός και την
εγγύηση του άρθρου 5 της παρούσης.
10) Εάν ο µισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί εξ υπαιτιότητός του να υπογράψει το µισθωτήριο, υποχρεούται στην καταβολή χρηµατικής ποινής ίσης µε τρία µηνιαία µισθώµατα. Η Ρ.Ε.Σ. επιφυλάσσεται για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής της ζηµίας εκ της ως άνω αιτίας.
11) Η Ρ.Ε.Σ., στην περίπτωση µη υπογραφής µισθωτηρίου κατά τους όρους
της προηγουµένης παραγράφου, δικαιούται είτε να καλέσει τον επόµενο προσφέροντα είτε να επαναλάβει το διαγωνισµό, µη δεσµευοµένη απέναντι ουδενός.
12) Για την υπογραφή του µισθωτηρίου απαιτείται επίσης να παρουσιάσει ο
πλειοδότης αξιόχρεο, Έλληνα υπήκοο, ο οποίος θα προσυπογράψει το µισθωτήριο
ως εγγυητής της καλής εκτελέσεως της συµβάσεως εκ µέρους του µισθωτή, ευθυνόµενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µ’ αυτόν, παραιτούµενος ρητώς των ενστάσεων διαιρέσεως και διζήσεως. Το Π.Σ. δύναται ελευθέρως κατά την κρίση του να αποφασίσει άλλως.
13) Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου οφείλει να το δηλώσει αµέσως µε την υποβολή της προσφοράς, καταθέτοντας τη σχετική εξουσιοδότηση µε
θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του εντολέως του ή συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, άλλως θεωρείται αυτός ως πλειοδότης και ενέχεται προσωπικώς.
14) Ο αναδειχθείς πλειοδότης, εφόσον δε διαµένει στην Αθήνα, οφείλει να διορίσει υποχρεωτικώς και εγγράφως αντίκλητο διαµένοντα στην Αθήνα, προς τον οποίο
θα γίνεται εγκύρως κάθε κοινοποίηση που αφορά στη µίσθωση.
15) Ουδείς από τους έχοντες υποβάλει προσφορά αποκτά δικαιώµατα απέναντι στη Ρ.Ε.Σ. από τυχόν ακυρότητα ή ακύρωση ή µαταίωση ή επανάληψη της δηµοπρασίας εξ οιασδήποτε αιτίας.
16) Η Ρ.Ε.Σ. επιφυλάσσει το δικαίωµα να καταρτίσει και θέσει σε εφαρµογή κανονισµό λειτουργίας της οικοδοµής που βρίσκεται το µίσθιο, αν δεν υπάρχει ήδη. Ο
άνω κανονισµός από της θέσεώς του σε εφαρµογή, µε απόφαση του Π.Σ. υποχρεοί
και δεσµεύει όλους ανεξαιρέτως τους µισθωτές της οικοδοµής απαρεγκλίτως.
17) Η Ρ.Ε.Σ. δύναται ελευθέρως, οποτεδήποτε µέχρι την υπογραφή του µισθωτηρίου, να υπαναχωρήσει χωρίς να γεννάται ευθύνη της προς αποζηµίωση οιουδήποτε για οποιαδήποτε αιτία.
18) Κάθε ένας που συµµετέχει στο διαγωνισµό θεωρείται, χωρίς καµία άλλη
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διατύπωση, ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσης και του συνηµµένου σχεδίου µισθωτηρίου. Προς τούτο θα καταθέτει µε την
προσφορά του και υπεύθυνη δήλωση ότι έχει πλήρη γνώση του περιεχοµένου των
άνω εγγράφων, το οποίο αποδέχεται ρητώς και ανεπιφυλάκτως. Σχέδιο υπευθύνου
δηλώσεως προσαρτάται στην παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
19) Πληροφορίες δίδονται από τη Γραµµατεία του Ιδρύµατος στην ανωτέρω
διεύθυνση τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
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