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Παλαιϊ  Εθνικό Οδόσ Πατρών - Πύργου, 27052 Λϊππα Αχαΐασ  

Σηλ.: 26930 31939, Υαξ: 26930 31959  

e-mail: fdks@otenet.gr 

Πληροφορύεσ: Γεωργύα Καραμπϋρου, Ευθυμύα Μαντζούτςου 

 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΠΟΤ ΘΑ 

ΣΕΓΑΕΙ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & 

ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΣΟ ΛΑΠΠΑ ΑΦΑΪΑ 

 

O ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ 

Έχοντασ υπόψη: 

 

1. Σο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 

2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

2. Σο ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών 

Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» και ειδικότερα τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1,  

3. Σην παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ ςτην Οδηγύα 2011/7 τησ 

16.2.2011 για την καταπολϋμηςη των καθυςτερόςεων πληρωμών ςτισ εμπορικϋσ ςυναλλαγϋσ»,  

4. Σο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και πρϊξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" 

και ϊλλεσ διατϊξεισ”, 

5. Σο ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωςη του Κώδικα Διοικητικόσ Διαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ” και ιδύωσ 

των ϊρθρων 7 και 13 ϋωσ 15, 

6. Σο π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ Διατϊκτεσ”, 

7. Σισ διατϊξεισ του Ν. 4519/2018 (ΥΕΚ Α΄25/20-02-2018) «Υορεύσ Διαχεύριςησ Προςτατευόμενων 

Περιοχών και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

8. Σην υπ’ αριθ. Απόφαςη 27206/21-12-2009 (ΥΕΚ 538/2009 ΤΟΔΔ) Τπουργού ΠΕΚΑ «υγκρότηςη του 

Διοικητικού υμβουλύου του Υορϋα Διαχεύριςησ Τγροτόπων Κοτυχύου - τροφυλιϊσ» όπωσ 

τροποποιόθηκε και ιςχύει, 

9. Σον Κανονιςμό Λειτουργύασ του Δ.. του Υορϋα Διαχεύριςησ Κοτυχύου-τροφυλιϊσ και Κυπαριςςιακού 

Κόλπου  (ΥΕΚ 1942/Β/29.12.2004), 

10. Σον Κανονιςμό Οικονομικόσ Διαχεύριςησ του παραπϊνω Υορϋα (ΥΕΚ 1942/Β΄/29.12.2004),  

11. Σισ διατϊξεισ τησ υπ’ αριθ. ΤΠΕΝ/ΔΠΔΑ/125500/3541 Τ.Α. (ΥΕΚ Β/5951/31-12-2020), με την οπούα 

εγκρύνεται ο προώπολογιςμόσ του οικονομικού ϋτουσ 2021 του ΥΟΡΕΑ, 

12. Σα υπ’ αριθ. ΚΩΔ. ΑΔΑΜ : 21REQ008162546, Πρωτογενϋσ Αύτημα, ΚΩΔ  ΑΔΑΜ: 21REQ008162643 

Εγκεκριμϋνο Αύτημα που αφορούν ςτην προκαλούμενη με το παρόν δαπϊνη.  

13. Σην υπ’ αριθ. 209/18-02-2021 (ΑΔΑ: 64ΚΣ46Μ9ΣΕ-Ν) Απόφαςη Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ όπωσ αυτό 

καταχωρόθηκε ςτο Βιβλύο Εγκρύςεων & Εντολών Πληρωμόσ του ΥΟΡΕΑ (Α/Α 16) για την κϊλυψη 

δαπϊνησ παροχόσ υπηρεςιών νομικόσ υποςτόριξησ για το ϋτοσ 2021. 

14. Σην υπ’ αριθ. 17/19-6-2020 (ΑΔΑ ΩΔ7146Μ9ΣΕ-1ΔΙ) Απόφαςη τησ 3ησ Σακτικόσ υνεδρύαςησ του Δ.. 

του ΥΟΡΕΑ που αφορϊ ςτην ϋγκριςη τησ πρόςκληςησ εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ για τη μύςθωςη 

ακινότου και ςτον οριςμό τησ Επιτροπόσ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΑΘΕΗ τησ παρούςασ διαδικαςύασ. 

Λϊππα, 25/2/2021 
Αρ. Πρωτ.: 228 
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15. To γεγονόσ ότι η προκαλούμενη με την παρούςα ςύμβαςη δαπϊνη βαρύνει τισ εγκεκριμϋνεσ 

πιςτώςεισ του οικονομικού προώπολογιςμού ϋτουσ 2021 (ΚΩΔ. ΛΟΓ 62.04.01) του ΥΟΡΕΑ με τη 

δϋςμευςη του ςχετικού ποςού ςύμφωνα με το ανωτϋρω (11) ςχετικό, 

 

ςασ καλεύ να υποβϊλλετε ςφραγιςμϋνη ϋγγραφη προςφορϊ ςχετικϊ με την ενοικύαςη ακινότου/οριζόντιασ 

ιδιοκτηςύασ με ωφϋλιμη ςυνολικό επιφϊνεια από 100 ϋωσ 130 τ.μ.. Σο ακύνητο θα πρϋπει να βρύςκεται εντόσ 

του Οικιςμού Λϊππα (Σ.Κ. Μετοχύου - Δ Δυτικόσ Αχαΐασ), προκειμϋνου να ςτεγϊςει τισ Τπηρεςύεσ του 

ΥΟΡΕΑ. Η ςφραγιςμϋνη ϋγγραφη προςφορϊ θα πρϋπει να υποβληθεύ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην 

παρούςα πρόςκληςη ϋωσ και την 26η Μαρτύου 2021, ημϋρα Παραςκευό και ώρα 13.00μ.μ.. Προςφορϋσ 

που κατατύθενται μετϊ την παραπϊνω ημερομηνύα και ώρα εύναι εκπρόθεςμεσ και θα απορρύπτονται. 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΗ ΤΠΟ ΑΝΑΘΕΗ ΜΙΘΩΗ 

Εύδοσ ύμβαςησ  ύμβαςη μύςθωςησ ακινότου 

Φρονικό διϊρκεια  Για 2 ϋτη από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ μύςθωςησ και τη ςύνταξη 
πρωτοκόλλου παραλαβόσ του ακινότου με δικαύωμα μονομερούσ 
παρϊταςησ τησ μύςθωςησ από το ΥΟΡΕΑ 

Κριτόριο ανϊθεςησ  Η χαμηλότερη τιμό. 

Προώπολογιςθεύςα 
δαπϊνη 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΘΩΜΑ: ϋωσ 500,00€ ςυμπεριλαμβανομϋνων του τϋλουσ 
χαρτοςόμου και λοιπών τελών και κρατόςεων. Σο μηνιαύο μύςθωμα θα 
παραμεύνει ςταθερό καθ΄ όλη τη διϊρκεια τησ μύςθωςησ. 

Καταληκτικό ημερομηνύα 
υποβολόσ προςφορών 

Ημερομηνύα: 26/03/2021 Ημϋρα: Παραςκευό,  Ώρα 13.00μ.μ. 

Ημερομηνύα διενϋργειασ 
διαδικαςύασ 

Ημερομηνύα: 29/03/2021 Ημϋρα: Δευτϋρα,  Ώρα 10.00π.μ. 

Σόποσ διενϋργειασ 
διαδικαςύασ 

Γραφεύα του ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ 
ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ, ΛΑΠΠΑ ΑΦΑΙΑ Σ.Κ. 27052  

Προώπολογιςμόσ που 
βαρύνει 

Εγκεκριμϋνη πύςτωςη Σακτικού Προώπολογιςμού (ΥΕΚ Β/30/17-01-2020) 

Διϊρκεια ιςχύοσ 
προςφορών 

Εκατόν ογδόντα (180) ημϋρεσ από την επόμενη τησ αποςφρϊγιςησ των 
προςφορών. 

Πληροφορύεσ: ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & 
ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ, 
Εθνικό Οδόσ  Πατρών - Πύργου, 27052 Λϊππα Αχαΐασ  
Σηλ: 26930 31939, Υαξ: 26930 31959 
Email: fdks@otenet.gr 

 
Άρθρο 1- Περιγραφό μιςθύου 
Σο μύςθιο (κτύριο ό αυτοτελόσ οριζόντια ιδιοκτηςύα) πρϋπει: 

 Να βρύςκεται εντόσ του Οικιςμού Λϊππα ,Σ.Κ. Μετοχύου- Δ Δυτικόσ Αχαΐασ. 

 Να ϋχει ωφϋλιμη ςυνολικό επιφϊνεια από 100 ϋωσ 130 τ.μ. (ςε αυτόν δεν περιλαμβϊνονται 
κοινόχρηςτοι χώροι, εξωτερικού και εςωτερικού τούχοι) και να βρύςκεται ςε ιςόγειο ό ςε 1ο όροφο. 
την περύπτωςη που το προτεινόμενο μύςθιο βρύςκεται ςτον πρώτο όροφο, θα πρϋπει να 
εξυπηρετεύται από ανελκυςτόρα. Συχόν αποθόκεσ ό ϊλλοι βοηθητικού χώροι θα αναφϋρονται 
χωριςτϊ. 

 Να διαθϋτει οικοδομικό ϊδεια και να ϋχει επαρκό φωτιςμό και εξαεριςμό.  
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 Να εύναι κατϊλληλο για τη χρόςη που προορύζεται (γραφεύα/υπηρεςύεσ του ΥΟΡΕΑ). Απαραύτητη 
προώπόθεςη εύναι να πληρούνται όλεσ οι ςυνθόκεσ αςφαλεύασ και προςβαςιμότητασ ατόμων με 
αναπηρύα (ΑμΕΑ) ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ. 

 Να αποτελεύται τουλϊχιςτον από τρεύσ χώρουσ. Θα παρϋχεται ςτο ΥΟΡΕΑ το δικαύωμα να 
προχωρόςει ςε ςυμπληρωματικϋσ εργαςύεσ για την εύρυθμη λειτουργύα των Τπηρεςιών του, όπωσ 
μετατοπύςεισ κινητών χωριςμϊτων, προςθόκη ό αφαύρεςη μεςοχωριςμϊτων, εςωτερικϋσ 
προςθόκεσ ό αφαιρϋςεισ ςε μπϊνια/wc, επεκτϊςεισ ντουλαπιών, προςαρμογό αυτών κλπ ό ςε 
ϊλλεσ παρεμβϊςεισ  που τυχόν απαιτούνται για την τόρηςη των κανόνων αςφϊλειασ ό 
προςβαςιμότητασ ατόμων με αναπηρύα (ΑμΕΑ). 

 Να διαθϋτει επαρκό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλιςμό για τη λειτουργύα όλων των χώρων. 

 Επιθυμητό εύναι να διαθϋτει εγκατϊςταςη θϋρμανςησ (κατϊ προτύμηςη καλοριφϋρ) με ανεξϊρτητο 
μετρητό ό ςαφό τρόπου υπολογιςμού των εξόδων θϋρμανςησ ςτισ κοινόχρηςτεσ δαπϊνεσ.  

 Να εύναι ςυνδεδεμϋνο με τα δύκτυα ύδρευςησ και αποχϋτευςησ τησ κοινότητασ και να διαθϋτει 
αυτόνομουσ μετρητϋσ ύδρευςησ και παροχόσ ρεύματοσ. 

 ε κϊθε WC να υπϊρχει νιπτόρασ και λεκϊνη αποχωρητηρύου. Κατϊ προτύμηςη να υπϊρχουν 2 WC. 

 Να πληρού όλεσ τισ προώποθϋςεισ για να εκδοθεύ πιςτοποιητικό πυραςφαλεύασ. Μετϊ την ανϊδειξη 
του μειοδότη και πριν την υπογραφό του ςυμφωνητικού μύςθωςησ, ο εκμιςθωτόσ θα αναλϊβει με 
δικό του δαπϊνη και ευθύνη την ϋκδοςη του πιςτοποιητικού πυραςφαλεύασ. 

 Να παραδοθεύ κενό και κατϊλληλο προσ ϊμεςη χρόςη. Επιπλϋον, να εύναι ελαιοχρωματιςμϋνο κατϊ 
το χρόνο παρϊδοςόσ του. 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό ϋχουν τα φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα που ϋχουν την πλόρη και 
αποκλειςτικό κυριότητα των οριζοντύων ιδιοκτηςιών/ κτηρύων, για τα οπούα υποβϊλλουν προςφορϊ ό οι 
επικαρπωτϋσ αυτών και γενικϊ όςοι ϋχουν τα νόμιμα δικαιώματα για την εκμύςθωςό τουσ, ςύμφωνα με 
τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ, που περιγρϊφονται ςτην παρούςα, οι οπούοι πρϋπει να αποδεικνύουν ότι 
ϋχουν νόμιμο δικαύωμα κυριότητασ ό εκμετϊλλευςησ, διϊθεςησ και δϋςμευςησ τησ χρόςησ των 
προςφερομϋνων ακινότων, καθώσ και μύςθωςησ αυτών, καθώσ επύςησ και νόμιμο δικαύωμα διαμόρφωςησ 
και τροποπούηςησ των χώρων του ακινότου, ςε περύπτωςη που απαιτεύται.  

ε περύπτωςη που η προςφερόμενη οριζόντια ιδιοκτηςύα/κτύριο ανόκει εξ αδιαιρϋτου ςε περιςςότερουσ 
ιδιοκτότεσ ό το δικαύωμα εκμύςθωςησ ςύμφωνα με την προηγούμενη παρϊγραφο ϋχουν περιςςότερα 
φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, την προςφορϊ υποβϊλλουν επύ ποινό απαραδϋκτου από κοινού όλοι οι 
δικαιούχοι, οι οπούοι ευθύνονται απϋναντι ςτο ΥΟΡΕΑ αλληλεγγύωσ και εισ ολόκληρον, τόςο κατϊ τη 
διϊρκεια διενϋργειασ τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ όςο και κατϊ τη διϊρκεια τησ μύςθωςησ (εφόςον επιλεγεύ 
το ακύνητό τουσ). 

Σρύτα πρόςωπα που διαθϋτουν πληρεξουςιότητα ό εξουςιοδότηςη από τουσ ιδιοκτότεσ των ακινότων 
μπορούν να ςυμμετϊςχουν ςτον διαγωνιςμό, υπό την προώπόθεςη ότι διαθϋτουν την από τον νόμο 
εκπροςώπηςη, δηλαδό πληρεξούςιο ό εξουςιοδότηςη (με θεώρηςη του γνηςύου τησ υπογραφόσ του 
δικαιούχου), την οπούα θα πρϋπει να καταθϋςουν για να ςυμμετϊςχουν ςτην παρούςα διαδικαςύα για 
λογαριαςμό των κυρύων / επικαρπωτών των ακινότων. 
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Μεςιτικϊ γραφεύα γύνονται δεκτϊ με την προώπόθεςη ότι θα διεκδικόςουν αμοιβό μόνο από τουσ 
ιδιοκτότεσ. Η υποβολό προςφορϊσ εκ μϋρουσ μεςιτικού γραφεύου ςυνεπϊγεται την ανεπιφύλακτη 
αποδοχό του παρόντοσ όρου. 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται μϋςα ςε φραγιςμϋνο Υϊκελο και κατατύθενται ό αποςτϋλλονται 
ταχυδρομικϊ ό με ταχυμεταφορϋα ςτα γραφεύα του ΥΟΡΕΑ Εθνικό Οδόσ Πατρών - Πύργου, Σ.Κ.27052 
Λϊππα Αχαΐασ.  

Ο φϊκελοσ τησ προςφορϊσ θα πρϋπει να φϋρει τα πλόρη ςτοιχεύα του προςφϋροντοσ 
(ονοματεπώνυμο/επωνυμύα, διεύθυνςη, ΑΥΜ, Δ.Ο.Τ., αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνςη ηλεκτρονικόσ 
αλληλογραφύασ) και να γρϊφει ευκρινώσ τισ ενδεύξεισ: 

ΠΡΟ 

ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ, 

Εθνικό Οδόσ Πατρών - Πύργου, 27052 Λϊππα Αχαΐασ 

ΥΑΚΕΛΟ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠ’ΑΡΙΘΜ. 228/25-2-2021 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ 
ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΣΕΓΑΕΙ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΣΟ ΛΑΠΠΑ 
ΑΦΑΪΑ 

 
Καταληκτικό ημερομηνύα & ώρα κατϊθεςησ προςφορϊσ: Παραςκευό 26/03/2021, 13:00 μ.μ. 
 
ΠΡΟΟΦΗ: Να ΜΗΝ αποςφραγιςθεύ από την Σαχυδρομικό Τπηρεςύα & το Πρωτόκολλο. 

Ο Υϊκελοσ κϊθε προςφορϊσ θα πρϋπει να περιλαμβϊνει τα εξόσ:  

1) Αύτηςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ (επιςυνϊπτεται υπόδειγμα ςτο Παρϊςτημα Ι τησ παρούςησ).  
2) Υωτοαντύγραφο του τύτλου κτόςησ του ακινότου (κυριότητασ/επικαρπύασ/ϊλλου δικαιώματοσ), 

πιςτοποιητικό μεταγραφόσ ςτο αρμόδιο Τποθηκοφυλακεύο και δόλωςη κτηματολογύου 
εφόςον ϋχει υποβληθεύ. 

3) ε περύπτωςη που το προςφερόμενο ακύνητο εύναι αυτοτελόσ οριζόντια ιδιοκτηςύα, 
φωτοαντύγραφο τησ ςυμβολαιογραφικόσ πρϊξησ ςύςταςησ οριζόντιασ ιδιοκτηςύασ και 
κανονιςμού πολυκατοικύασ. 

4) Αςτυνομικό ταυτότητα ό ϊλλο αποδεικτικό τησ ταυτότητασ του ιδιοκτότη/επικαρπωτό. 
5) Περιγραφό του προςφερόμενου προσ ενοικύαςη ακινότου ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ 

παρούςασ.  
6) Τπεύθυνη Δόλωςη (τησ παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπωσ ιςχύει κϊθε φορϊ) του 

προςφϋροντοσ και βεβαύωςη μηχανικού για τη ςτατικό επϊρκεια του κτηρύου καθώσ και ότι το 
κτόριο δεν ϋχει υποςτεύ βλϊβεσ από ςειςμό ό πυρκαγιϊ (επιςυνϊπτεται υπόδειγμα ςτο Παρϊρτημα 
IΙ τησ παρούςησ). 

7) Αντύγραφο τησ θεωρημϋνησ από την Πολεοδομύασ οικοδομικόσ ϊδειασ του κτιρύου.  
8) Βεβαύωςη μηχανικού ςύμφωνα με το ϊρ. 83 παρ. 2 του Ν. 4495/2017 (ΥΕΚ Α’ 167), εκδόςεωσ 

του τελευταύου διμόνου πριν την υποβολό τησ προςφορϊσ, αναφορικϊ με το προςφερόμενο 
ακύνητο. Εφόςον ςτο ακύνητο υπϊρχουν αυθαιρεςύεσ, θα ςυνυποβϊλλεται βεβαύωςη τησ 
διαδικαςύασ υπαγωγόσ ςτισ διατϊξεισ του νόμου. 

9) Πιςτοποιητικό Ενεργειακόσ απόδοςησ κατ΄ ελϊχιςτον κατηγορύασ Γ’ ςύμφωνα με την παρ. 6 
του ϊρ. 8 του Ν. 4342/2015 (ΥΕΚ143 Α’). 

10) Σην οικονομικό προςφορϊ του υποψόφιου αναδόχου (επιςυνϊπτεται υπόδειγμα ςτο Παρϊρτημα 
III τησ παρούςησ).  
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Η προςφορϊ υπογρϊφεται από τον ιδιοκτότη/επικαρπωτό κλπ του ακινότου ό αντιπρόςωπο αυτού, οπότε 
και υποβϊλλεται εντόσ του φακϋλου πληρεξούςιο ό εξουςιοδότηςη, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ 
παρούςασ. ε περύπτωςη που την προςφορϊ υποβϊλλει μεςιτικό γραφεύο, ςυνυποβϊλλεται και αντύγραφο 
τησ ςχετικόσ εντολόσ του ιδιοκτότη προσ το μεςιτικό γραφεύο. Προκειμϋνου περύ Νομικών Προςώπων, η 
προςφορϊ υπογρϊφεται από το νόμιμο εκπρόςωπό του, προςκομύζονται δε ςτο φϊκελο των 
δικαιολογητικών τα ςτοιχεύα από τα οπούα προκύπτει η ιδιότητϊ του αυτό. Επιπλϋον, ςε περύπτωςη 
υποβολόσ προςφορϊσ από νομικό πρόςωπο ςυνυποβϊλλονται και πιςτοποιητικϊ από τα οπούα 
αποδεικνύεται ότι αυτό δεν ϋχει πτωχεύςει, δεν τελεύ υπό καθεςτώσ εκκαθϊριςησ και αναγκαςτικόσ 
διαχεύριςησ και ότι δεν ϋχει κατατεθεύ αύτηςη για πτώχευςη, εκκαθϊριςη, αναγκαςτικό διαχεύριςη. Σα ωσ 
ϊνω πιςτοποιητικϊ υποβϊλλονται και για τα ομόρρυθμα μϋλη των ομορρύθμων και ετερορρύθμων 
εταιριών. 
Επιςημαύνεται ότι:  

1. Η οικονομικό προςφορϊ του υποψόφιου παρϋχεται με τη ςυμπλόρωςη του Πύνακα του Παραρτόματοσ 
ΙIΙ.  

2. την προςφερόμενη τιμό θα πρϋπει να περιλαμβϊνεται το τϋλοσ χαρτοςόμου όπωσ αυτό τυχόν θα 
αναπροςαρμοςτεύ. Κϊθε εύδουσ τϋλη (και αυτϊ ακόμα που θα αντικαταςτόςουν το τϋλοσ χαρτοςόμου) 
και κρατόςεισ βαρύνουν τον εκμιςθωτό.  

3. Η ςυνολικό προςφορϊ του Αναδόχου δεν θα πρϋπει να υπερβαύνει το ποςό που αναφϋρεται ςτο 
επόμενο ϊρθρο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΜΙΘΩΜΑ - ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΕΝΟΙΚΙΟΤ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΜΒΑΗ 

Σο προώπολογιζόμενο μηνιαύο μύςθωμα δε θα πρϋπει να υπερβαύνει το ποςό των πεντακοςύων ευρώ 
(500,00€) ςυμπεριλαμβανομϋνων του τϋλουσ χαρτοςόμου και λοιπών τελών και κρατόςεων. Σο μύςθωμα 
θα παραμεύνει ςταθερό καθ΄ όλη τη διϊρκεια τησ μύςθωςησ και θα καταβϊλλεται εντόσ του 1ου 15ημϋρου 
εκϊςτου μόνα και ανϊλογα με τη χρηματοδοτικό ροό του ΥΟΡΕΑ ςύμφωνα με το επόμενο ϊρθρο. Η 
προκαλούμενη δαπϊνη αποτελεύ δεςμευμϋνη πύςτωςη του εγκεκριμϋνου προώπολογιςμού 2021 του 
ΥΟΡΕΑ (ΥΕΚ Β/5951/31-12-2020).  

Η διϊρκεια τησ μύςθωςησ ανϋρχεται ςε δύο ϋτη (2) με δυνατότητα παρϊταςησ από την υπογραφό τησ 
ςύμβαςησ μύςθωςησ και τη ςύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβόσ του ακινότου με δικαύωμα μονομερούσ 
παρϊταςησ τησ μύςθωςησ από το ΥΟΡΕΑ. 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ  

Επύ του μιςθώματοσ θα γύνονται οι νόμιμεσ κρατόςεισ και αυτό θα καταβϊλλεται μϋςω Σραπϋζησ ςε 
λογαριαςμό του εκμιςθωτό. Λαμβανομϋνου υπόψη ότι το μύςθωμα καλύπτεται από επιχορόγηςη που 
λαμβϊνει ο ΥΟΡΕΑ από ϊλλο Υορϋα (YΠΕΝ), ο ΥΟΡΕΑ δεν θα καθύςταται υπερόμεροσ ςε περύπτωςη μη 
καταβολόσ του, πριν την ϋγκριςη τησ ςχετικόσ δαπϊνησ και την καταβολό του ςχετικού ποςού από την 
αρμόδια Αρχό ςτο ΥΟΡΕΑ. 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ  

Η μύςθωςη ςυνϊπτεται με τον προςφϋροντα που ϋχει υποβϊλει την χαμηλότερη τιμό. 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΕΗ   

Η διαδικαςύα ανϊθεςησ διενεργεύται από τριμελό Επιτροπό που ςυγκροτόθηκε ςύμφωνα με την αριθ. 
17/19-6-2020 (ΑΔΑ ΩΔ7146Μ9ΣΕ-1ΔΙ) Απόφαςη του Δ. Η Επιτροπό ςτισ 29 Μαρτύου 2021 Ημϋρα: 
Δευτϋρα, Ώρα: 10.00π.μ. και ςε κλειςτό ςυνεδρύαςό τησ προβαύνει ςτην αποςφρϊγιςη των φακϋλων 
των προςφορών που κατατϋθηκαν εμπρόθεςμα και ςτην εξϋταςό τουσ και ςυντϊςςει πρακτικό με 
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ειςόγηςη απόρριψησ των προςφορών που δεν πληρούν τουσ όρουσ τησ παρούςασ πρόςκληςησ, ό 
αποδοχόσ τουσ. Θα ορύςει ςτη ςυνϋχεια ημϋρα και ώρα κατϊ την οπούα θα πραγματοποιηθεύ αυτοψύα για 
εξϋταςη των υπό μύςθωςη ακινότων, ειδοποιώντασ τουσ υποψόφιουσ εκμιςθωτϋσ τουλϊχιςτον μύα ημϋρα 
πριν τη διενϋργεια τησ αυτοψύασ. Κατόπιν τησ αυτοψύασ, η Επιτροπό θα ςυνεδριϊςει προκειμϋνου να 
ειςηγηθεύ για την καταλληλότητα των υπό εξϋταςη ακινότων και θα ςυντϊξει ςχετικό πρακτικό. Σα 
πρακτικϊ τησ Επιτροπόσ υποβϊλλονται ςτο ΥΟΡΕΑ προσ ϋγκριςη. Αντύγραφο τησ απόφαςησ από του 
ΥΟΡΕΑ κοινοποιεύται ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη που ϋχουν δηλώςει ςτην 
προςφορϊ τουσ.  

Σο αποτϋλεςμα τησ παρούςασ διαδικαςύασ επαφύεται ςτην απόλυτη κρύςη του ΥΟΡΕΑ, ο οπούοσ 
ςυνεκτιμώντασ τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 1 τησ παρούςασ, και ιδύωσ: 

α) την καθαρό επιφϊνεια του ακινότου, 

β) την πραγματικό κατϊςταςη του ακινότου, ιδύωσ ςε ότι αφορϊ ςτην ποιότητα καταςκευόσ του και ςτην 
ποιότητα των εγκαταςτϊςεών του, 

δ) τη θϋςη του ακινότου, 

ϋχει το δικαύωμα, με αιτιολογημϋνη απόφαςό του, να αποφαςύςει τη μύςθωςη του ακινότου που κρύνεται 
ωσ το πλϋον κατϊλληλο για την κϊλυψη των αναγκών του, χωρύσ να εύναι υποχρεωμϋνοσ να προτιμόςει 
εκεύνο του οπούου ο ιδιοκτότησ προςφϋρει το μικρότερο μύςθωμα. 

Επύςησ, ο ΥΟΡΕΑ δύναται να ακυρώςει το διαγωνιςμό ό να τον αναβϊλει εύτε τϋλοσ να τον ματαιώςει, 
χωρύσ να αποκτϊ κανϋνα δικαύωμα οιοςδόποτε εκ των προςφερόντων. 

ΑΡΘΡΟ 8 -  ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΤΜΒΑΗ 

Μετϊ την ολοκλόρωςη αξιολόγηςησ των κατατιθϋμενων προςφορών από την αρμόδια Επιτροπό και την 
ϋκδοςη τησ απόφαςησ του ΥΟΡΕΑ, καλεύται ο ιδιοκτότησ/επικαρπωτόσ του ακινότου, με τον οπούο 
πρόκειται να ςυναφθεύ η ςύμβαςη μύςθωςησ, όπωσ εντόσ 15 ημερών προςϋλθει ςτα γραφεύα του ΥΟΡΕΑ 
για την υπογραφό του μιςθωτηρύου, προςκομύζοντασ ταυτόχρονα το οριζόμενο ςτο ϊρθρο 1 τησ παρούςασ 
πιςτοποιητικό πυροπροςταςύασ.  

Η ύμβαςη καταρτύζεται με ιδιωτικό ϋγγραφο ςύμφωνα με το Παρϊρτημα IV τησ παρούςασ. ε περύπτωςη 
που την προςφορϊ υπϋβαλε μεςιτικό γραφεύο, οφεύλει να εξαςφαλύςει ότι ο ιδιοκτότησ/επικαρπωτόσ θα 
προςϋλθει εντόσ τησ παραπϊνω προθεςμύασ για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. Εϊν δεν προςϋλθει εντόσ τησ 
προθεςμύασ των 15ημερών ό δεν προςκομύςει το απαιτούμενο πιςτοποιητικό πυροπροςταςύασ, 
ςυνεδριϊζει εκ νϋου η Επιτροπό και ακολουθεύται η διαδικαςύα του ϊρθρου 7 τησ παρούςασ πρόςκληςησ. 

Ο εκμιςθωτόσ υποχρεούται να παραδώςει το μύςθιο κατϊ τον χρόνο που θα ςυμφωνηθεύ, ελεύθερο 
οικονομικών και κϊθε ϊλλησ υποχρεώςεωσ και κατϊλληλο για τη χρόςη που προορύζεται, ϊλλωσ η 
μύςθωςη λύεται. Η παραλαβό του μιςθύου όπωσ και η απόδοςη αυτού ςτον εκμιςθωτό διενεργεύται από 
τριμελό επιτροπό και ςυντϊςςεται ςχετικό πρωτόκολλο. Με το πρωτόκολλο αυτό διαπιςτώνεται η γενικό 
και ειδικό κατϊςταςη του μιςθύου. Σο πρωτόκολλο αυτό ςυνυπογρϊφεται και από τον εκμιςθωτό του 
ακινότου, ο οπούοσ προςκαλεύται εγγρϊφωσ να παραςτεύ κατϊ τη διαδικαςύα τησ παραλαβόσ και τησ 
απόδοςησ. 

Ο εκμιςθωτόσ υποχρεούται πριν την παρϊδοςη του μιςθύου να προβεύ ςτην ςυντόρηςη και τον ϋλεγχο τησ 
ορθόσ λειτουργύασ των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταςτϊςεων, καθώσ και των ςυςτημϊτων 
θϋρμανςησ του μιςθύου. 

υνημμϋνα: 
1. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι –ΑΙΣΗΗ. 
2. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ - Τπεύθυνη Δήλωςη. 
3. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ -Πίνακασ Οικονομικήσ Προςφοράσ. 
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4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV- ύμβαςη Μίςθωςησ. 
 

Για το Διοικητικό υμβούλιο 
Ο Πρόεδροσ 

 
 

Νικόλαοσ Καραβϊσ 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από NIKOLAOS KARAVAS
Ημερομηνία: 2021.02.26 10:52:01 EET
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  
 
 
ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ :  
 
ΕΠΩΝΤΜΙΑ …………………………………………. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………… 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ……………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
 
 
ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :  
ΣΗΛ. :…………………………………………………… 
Ε- MAIL :……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΑ  
 
 
ασ υποβϊλλω ςυνημμϋνα τα απαραύτητα 
δικαιολογητικϊ που αφορούν ςτην υποβολό 
οικονομικόσ προςφορϊσ για την υπ’ αριθ. 
228/25-02-2021 Πρόςκληςη του Υορϋα ςασ. 
 
 
 
 
 
 

Ο/ Η ΑΙΣΩΝ-ΟΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
(ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρύβεια των ςτοιχεύων που υποβϊλλονται με αυτό τη δόλωςη μπορεύ να ελεγχθεύ με βϊςη το αρχεύο ϊλλων υπηρεςιών (ϊρθρο 8 παρ. 4 Ν. 
1599/1986)  

ΠΡΟ(1): ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 

Πατϋρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητϋρασ: 

 

Ημερομηνύα γϋννηςησ(2):   

Σόποσ Γϋννηςησ:  

Αριθμόσ Δελτύου 

Σαυτότητασ: 

 Σηλ:  

Σόποσ Κατοικύασ:  Οδόσ:  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νςη Ηλεκτρ. 

Σαχυδρομεύου 

(Εmail): 

 

Με ατομικό μου ευθύνη και γνωρύζοντασ τισ κυρώςεισ
(3) 

που προβλϋπονται από τισ διατϊξεισ τησ παρ. 6 

του ϊρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

ασ υποβϊλλω ςφραγιςμϋνη ϋγγραφη προςφορϊ ςτο πλαύςιο τησ υπ’ αριθ. 202/17-2-2021 Πρόςκληςησ 

Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ του ΥΟΡΕΑ για ενοικύαςη ακινότου με ωφϋλιμη ςυνολικό επιφϊνεια ………. 

τ.μ.. προκειμϋνου να ςτεγϊςει τισ υπηρεςύεσ του ΥΟΡΕΑ. Σο ακύνητο βρύςκεται εντόσ του Οικιςμού 

Λϊππα ,Σ.Κ. Μετοχύου- Δ Δυτικόσ Αχαΐασ. Επιπρόςθετα: 

1) Βεβαιώνω ωσ ιδιοκτότησ του παρόντοσ ακινότου για τη ςτατικό επϊρκεια του κτηρύου καθώσ 
και ότι το κτόριο δεν ϋχει υποςτεύ βλϊβεσ από ςειςμό ό πυρκαγιϊ (επιςυνϊπτεται βεβαύωςη 
μηχανικού). 

2) Παραιτούμαι από κϊθε δικαύωμα αποζημύωςόσ μου που απορρϋει από οποιαδόποτε απόφαςη 

του ΥΟΡΕΑ, ιδύωσ λόγω αναβολόσ, ματαύωςησ ό ακύρωςησ τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ. 

 

Ημερομηνύα:     /    /2021 
 

Ο Δηλών 
 

(Τπογραφό) 
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(1) Αναγρϊφεται από τον ενδιαφερόμενο πολύτη ό Αρχό ό η Τπηρεςύα του δημόςιου τομϋα, που απευθύνεται η 
αύτηςη. 
(2) Αναγρϊφεται ολογρϊφωσ.  
(3) «Όποιοσ εν γνώςει του δηλώνει ψευδό γεγονότα ό αρνεύται ό αποκρύπτει τα αληθινϊ με ϋγγραφη υπεύθυνη 
δόλωςη του ϊρθρου 8 τιμωρεύται με φυλϊκιςη τουλϊχιςτον τριών μηνών. Εϊν ο υπαύτιοσ αυτών των πρϊξεων 
ςκόπευε να προςπορύςει ςτον εαυτόν του ό ςε ϊλλον περιουςιακό όφελοσ βλϊπτοντασ τρύτον ό ςκόπευε να βλϊψει 
ϊλλον, τιμωρεύται με κϊθειρξη μϋχρι 10 ετών. 
(4) ε περύπτωςη ανεπϊρκειασ χώρου η δόλωςη ςυνεχύζεται ςτην πύςω όψη τησ και υπογρϊφεται από τον δηλούντα 
ό την δηλούςα.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 

Τπόδειγμα Οικονομικόσ Προςφορϊσ 
 
 

Ημερομηνύα,    /   /2021 
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΠΟΤ ΘΑ 
ΣΕΓΑΕΙ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & 

ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΣΟ ΛΑΠΠΑ ΑΦΑΪΑ 

 ΠΡΟ: Αναθϋτουςα Αρχό – Υορϋα Διαχεύριςησ Τγροτόπων Κοτυχύου-τροφυλιϊσ & Κυπαριςςιακού 
Κόλπου 

 

τοιχεύα Τποψηφύου Ανϊδοχου:  

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ 

Σο ςυνολικό μηνιαύο μύςθωμα τησ προτεινόμενησ μύςθωςησ ανϋρχεται ςε (ολογρϊφωσ και αριθμητικϊ*) 
…………………………………………. Ευρώ πλϋον τελών και κρατόςεων και (ολογρϊφωσ και αριθμητικϊ*) 
…………………………………………… Ευρώ, ςυμπεριλαμβανομϋνου του τϋλουσ χαρτοςόμου και λοιπών τελών 
και κρατόςεων και δηλώνω ωσ προςφϋρων ότι ϋχω λϊβει γνώςη όλων των τησ υπ’ αριθ. 228/25-02-2021 
Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ του ΥΟΡΕΑ για ενοικύαςη ακινότου και τουσ αποδϋχομαι ρητϊ 
και ανεπιφύλακτα. 

* ε περύπτωςη αςυμφωνύασ μεταξύ αριθμητικού και ολογρϊφωσ υπεριςχύει το ολογρϊφωσ. 

 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΜΗΝΙΑΙΟΤ ΚΟΣΟΤ 

(ΓΙΑ ΟΛΗ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΒΑΙΚΗ 
ΤΜΒΑΗ) 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ 

(ΦΩΡΙ ΣΕΛΟ 
ΦΑΡΣΟΗΜΟΤ 
3,6%) 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ 

(ΜΕ ΣΕΛΟ 
ΦΑΡΣΟΗΜΟΤ 3,6%) 

  

 

Σόποσ – Ημερομηνύα: 

 

Τπογραφό Προςφϋροντοσ: 
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ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ 
 
το Λϊππα Π.Ε. Αχαΐασ …. ςόμερα ………. οι κϊτωθι ςυμβαλλόμενοι:  

1) Ο/η ….. ….., κϊτοικοσ ………… με ΑΥΜ … (Δ.Ο.Τ. …) και ΑΔΣ … καλούμενοσ/η …. χϊριν ςυντομύασ 

«Εκμιςθωτόσ», και 

2) Σου Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμύα «Υορϋασ Διαχεύριςησ Τγροτόπων Κοτυχύου-τροφυλιϊσ & 

Κυπαριςςιακού Κόλπου» με ϋδρα το Λϊππα Αχαΐασ (Παλαιϊ Εθνικό Οδόσ Πατρών-Πύργου, Λϊππα 

Αχαΐασ 27052) με Α.Υ.Μ. 099196238 (Δ.Ο.Τ. Γ΄ ΠΑΣΡΩΝ), , νομύμωσ εκπροςωπούμενοσ, ςύμφωνα με 

το Νόμο 4519/2018 και την Τπουργικό Απόφαςη 27206/29-12-09 (ΥΕΚ 538/ΤΟΔΔ/29-12-09), από τον κ. 

Νικόλαο Καραβϊ Πρόεδρο του Δ του Υορϋα Διαχεύριςησ Τγροτόπων Κοτυχύου-τροφυλιϊσ & 

Κυπαριςςιακού Κόλπου, καλούμενοσ ςτο εξόσ «Μιςθωτόσ»  

Αφού ϋλαβαν υπόψη τουσ:  

1. Σισ διατϊξεισ του Ν. 4519/2018 (ΥΕΚ Α΄25/20-02-2018) «Υορεύσ Διαχεύριςησ Προςτατευόμενων 

Περιοχών και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

2. Σην υπ’ αριθ. Απόφαςη 27206/21-12-2009 (ΥΕΚ 538/2009 ΤΟΔΔ) Τπουργού ΠΕΚΑ «υγκρότηςη του 

Διοικητικού υμβουλύου του Υορϋα Διαχεύριςησ Τγροτόπων Κοτυχύου - τροφυλιϊσ» όπωσ 

τροποποιόθηκε και ιςχύει, 

3. Σον Κανονιςμό Λειτουργύασ του Δ.. του Υορϋα Διαχεύριςησ Κοτυχύου-τροφυλιϊσ και 

Κυπαριςςιακού Κόλπου  (ΥΕΚ 1942/Β/29.12.2004), 

4. Σον Κανονιςμό Οικονομικόσ Διαχεύριςησ του παραπϊνω Υορϋα (ΥΕΚ 1942/Β΄/29.12.2004),  

5. Σισ διατϊξεισ τησ υπ’ αριθ. ΤΠΕΝ/ΔΠΔΑ/125500/3541 Τ.Α. (ΥΕΚ Β/5951/31-12-2020), με την οπούα 

εγκρύνεται ο προώπολογιςμόσ του οικονομικού ϋτουσ 2021 του ΥΟΡΕΑ, 

6. Σην υπ’ αριθ. 17/19-6-2020 (ΑΔΑ ΩΔ7146Μ9ΣΕ-1ΔΙ) Απόφαςη τησ 3ησ Σακτικόσ υνεδρύαςησ του 

Δ.. του ΥΟΡΕΑ που αφορϊ ςτην ϋγκριςη τησ πρόςκληςησ εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ για τη μύςθωςη 

ακινότου και ςτον οριςμό τησ Επιτροπόσ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΑΘΕΗ τησ διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ, 

7. To γεγονόσ ότι η προκαλούμενη με την παρούςα ςύμβαςη δαπϊνη βαρύνει τισ εγκεκριμϋνεσ 

πιςτώςεισ του οικονομικού προώπολογιςμού ϋτουσ 2021 (ΚΩΔ. ΛΟΓ 62.04.01) του ΥΟΡΕΑ με τη δϋςμευςη 

του ςχετικού ποςού ςύμφωνα με το ανωτϋρω (5) ςχετικό, 

8. Σην υπ’ αρ. πρωτ. 202/17-2-2021 Πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ του ΥΟΡΕΑ για τη 

μύςθωςη ακινότου, 

9. Σην υπ’ αρ. πρωτ …………… προςφορϊ του Εκμιςθωτό, 

10. Σην υπ’ αρ. … απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου του ΥΟΡΕΑ, με την οπούα εγκρύθηκε το 

αποτϋλεςμα τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ και αποφαςύςτηκε η ςύναψη τησ παρούςασ μύςθωςησ, 

11. Σο γεγονόσ ότι δεν υφύςτανται εκκρεμότητεσ από ενςτϊςεισ ό ϋνδικα μϋςα κατϊ τησ διαδικαςύασ 

ανϊθεςησ, 
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ςυμφώνηςαν, ςυνομολόγηςαν  και ςυναποδϋχθηκαν τα ακόλουθα:  

1. Ο Εκµιςθωτόσ ϋχει ςτην αποκλειςτικό κυριότητα, νοµό και κατοχό του ϋνα ……….., εμβαδού ... 

τ.µ., … ορόφου ςε µια πολυώροφη/ιςόγεια οικοδοµό που βρύςκεται ςτο……. ... και επύ τησ οδού 

.......... και αποτελεύται από … (εφεξόσ το «μύςθιο») . Ο Μιςθωτόσ με το παρόν μιςθώνει το μύςθιο, 

προκειμϋνου αυτό να ςτεγϊςει τισ Τπηρεςύεσ του και με ςκοπό την ϊςκηςη των δραςτηριοτότων 

του, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ υπ’ αρ. πρωτ. 228/25-02-2021 Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ 

Ενδιαφϋροντοσ για τη Μύςθωςη Ακινότου και τουσ ακόλουθουσ ειδικότερουσ όρουσ και 

ςυμφωνύεσ; 

2. Ο Μιςθωτόσ δικαιούται με δαπϊνεσ του να προβεύ ςε τυχόν απαραύτητεσ εςωτερικϋσ 

διαρρυθμύςεισ του μιςθύου, προκειμϋνου αυτό να εξυπηρετεύ τη ςτϋγαςη και λειτουργικότητα των 

Τπηρεςιών του καθώσ και για τη δημιουργύα κϊθε ϊλλου απαιτούμενου χώρου για την εκτϋλεςη 

των καθηκόντων του, χωρύσ να θύξει τον φϋροντα οπλιςμό του κτιρύου και τουσ εξωτερικούσ 

τούχουσ. Οι δαπϊνεσ για οποιαδόποτε προςθόκη ό μεταρρύθμιςη ςτο μύςθιο μετϊ την 

εγκατϊςταςη θα βαρύνουν το Μιςθωτό. Κατϊ την αποχώρηςη του Μιςθωτό, αυτόσ δικαιούται εύτε 

να αφαιρϋςει και να απομακρύνει με δικό του δαπϊνη οποιαδόποτε προςθόκη ϋκανε ςτο Μύςθιο, 

εύτε να αφόςει το Μύςθιο ςτην κατϊςταςη που θα βρύςκεται κατϊ τη λόξη τησ μύςθωςησ, με όλεσ 

τισ προςθόκεσ και διαμορφώςεισ. 

3. Ο Εκμιςθωτόσ ϋχει προβεύ ςε ϋλεγχο τησ ορθόσ λειτουργύασ των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών 

εγκαταςτϊςεων καθώσ και του ςυςτόματοσ θϋρμανςησ και παραδύδει ςτο Μιςθωτό το μύςθιο 

ελεύθερο οικονομικών βαρών και με εξοφλημϋνεσ όλεσ τισ κοινόχρηςτεσ δαπϊνεσ και λοιπϋσ 

δαπϊνεσ που βαρύνουν το μύςθιο (παροχόσ ρεύματοσ, ύδρευςησ και αποχϋτευςησ κλπ). 

4. Η διϊρκεια τησ παρούςασ µιςθώςεωσ ορύζεται …… αρχύζει δε από την υπογραφό τησ παρούςασ και 

του ςχετικού πρωτοκόλλου παρϊδοςησ - παραλαβόσ και λόγει την ... . Σϋςςερισ (4) µόνεσ πριν από 

τη λόξη τησ µύςθωςησ, ο µιςθωτόσ δικαιούται να δηλώςει εγγρϊφωσ ςτον Εκμιςθωτό ότι επιθυµεύ 

την παρϊταςη τησ µύςθωςησ το δε µύςθωµα που θα καταβϊλλει για κϊθε ϋτοσ παρϊταςησ θα 

ςυµφωνηθεύ µε νεότερη ςυµφωνύα των ςυµβαλλοµϋνων µερών.  

5. Κατϊ τη λόξη τησ μύςθωςησ, ο Μιςθωτόσ υποχρεούται, χωρύσ όχληςη, να παραδώςει το μύςθιο 

ςτον Εκμιςθωτό, ςτην κατϊςταςη που το παρϋλαβε, με την επιφύλαξη τησ παρ. 2 τησ παρούςασ. 

6. Σο ςυνολικό πληρωτϋο μηνιαύο μύςθωμα ςυμφωνεύται ςτο ποςό … (…) ευρώ, ςύμφωνα με την 

προςφορϊ του Εκμιςθωτό, η οπούα προςαρτϊται ςτο παρόν και αποτελεύ αναπόςπαςτο τμόμα του. 

το παραπϊνω ποςό ςυμπεριλαμβϊνεται και το τϋλοσ χαρτοςόμου ποςοςτού 3,6%, όπωσ αυτό 

τυχόν θα αναπροςαρμοςτεύ κατϊ τη διϊρκεια τησ μύςθωςησ. Δηλαδό το μύςθωμα ανϋρχεται ςε 

ευρώ … (…) και το αναλογούν τϋλοσ χαρτοςόμου ςε ευρώ … (…). Κϊθε εύδουσ κρατόςεισ και τϋλη 
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επύ του μιςθώματοσ που καθορύζονται από τισ εκϊςτοτε ιςχύουςεσ διατϊξεισ καθώσ και τυχόν τϋλη 

που θα αντικαταςτόςουν το παραπϊνω τϋλοσ χαρτοςόμου (π.χ. ΥΠΑ) βαρύνουν τον Εκμιςθωτό. 

7. Σο µύςθωµα θα προκαταβϊλλεται από το Μιςθωτό εντόσ του 1ου 15ημϋρου κϊθε µιςθωτικού µόνα 

ςτον υπ’ αρ. …. λογαριαςμό που τηρεύ ο Εκμιςθωτόσ ςτην Σρϊπεζα …, η δε καταβολό του θα 

αποδεικνύεται αποκλειςτικϊ και μόνο με το αποδεικτικό τησ τρϊπεζασ, αποκλειομϋνου κϊθε ϊλλου 

εύδουσ απόδειξησ. 

8. Εξαιρετικϊ αναφορικϊ με το μύςθωμα του πρώτου μιςθωτικού μόνα, αυτό θα καταβληθεύ ωσ εξόσ: 

… 

9. Ρητϊ ςυμφωνεύται ότι ο Μιςθωτόσ δεν θα καθύςταται υπερόμεροσ ςε περύπτωςη μη εμπρόθεςμησ 

καταβολόσ του μηνιαύου μιςθώματοσ, πριν την ϋγκριςη τησ ςχετικόσ δαπϊνησ και την πύςτωςη του 

ςχετικού ποςού από την αρμόδια Αρχό χρηματοδότηςησ ςτο Μιςθωτό. 

10. Σο Μιςθωτό βαρύνουν η δαπϊνη κατανϊλωςησ του ηλεκτρικού ρεύματοσ, ο φόροσ καθαριότητασ, 

τα δημοτικϊ τϋλη φωτιςμού και υπονόμων, όλα τα ποςϊ που αναγρϊφονται ςτουσ λογαριαςμούσ 

ρεύματοσ, τηλεφωνύασ και ύδρευςη και οι κοινόχρηςτεσ δαπϊνεσ που αναλογούν ςτο μύςθιο 

(ςύμφωνα με την υπ’ αρ. … ύςταςη οριζοντύου ιδιοκτηςύασ και κανονιςμού πολυκατοικύασ), όπωσ 

αυτϊ υπολογύζονται από τη διαχεύριςησ τησ πολυκατοικύασ, για όλο το χρονικό διϊςτημα διαρκεύασ 

τησ μύςθωςησ ανεξϊρτητα αν βεβαιώνονται ςτο όνομα του Εκμιςθωτό ό του Μιςθωτό.  

11. Ο Μιςθωτόσ υποχρεούται να μεταφϋρει ςτο όνομϊ του το ςυντομότερο δυνατόν από την ϋναρξη 

τησ παρούςασ Μύςθωςησ τισ παροχϋσ ρεύματοσ και ύδρευςησ του Μιςθύου και ο Εκμιςθωτόσ 

υποχρεούται να του παραδώςει οποιοδόποτε ϋγγραφο απαιτηθεύ για τη ςύνδεςη των παροχών 

αυτών. 

12. Σο μύςθιο θα χρηςιμοποιηθεύ από το μιςθωτό αποκλειςτικϊ και μόνο για τη ςτϋγαςη των 

Τπηρεςιών του Μιςθωτό απαγορευόμενησ τησ αλλαγόσ τησ χρόςεωσ, χωρύσ την ϋγγραφη 

ςυναύνεςη του Εκμιςθωτό. Γύνεται αποδεκτό από τον Εκμιςθωτό ότι ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ που 

διϋπουν το Μιςθωτό (Ν. 4519/2018), αυτόσ εύναι δυνατό να οργανώνει ςυναντόςεισ, εκδηλώςεισ, 

ςεμινϊρια, ξεναγόςεισ, επιςκϋψεισ κλπ, οπότε και κατϊ τισ ώρεσ λειτουργύασ του Μιςθωτό, 

ενδϋχεται να προκληθεύ και εύναι ανεκτό η οποιαδόποτε τυχόν κύνηςη και θόρυβοσ. 

13. Επιτρϋπεται ςτο Μιςθωτό, με δικϋσ του δαπϊνεσ, η τοποθϋτηςη φωτεινόσ ό μη επιγραφόσ επύ τησ 

πρόςοψησ του μιςθύου.  

14. Ο Μιςθωτόσ υποχρεούται να κϊνει καλό χρόςη του μιςθύου και κατϊ τρόπο που να μη θύγει την 

υγεύα, εργαςύα, αςφϊλεια και τα χρηςτϊ όθη των περιούκων και λοιπών ενούκων του κτιρύου.  

15. Ο Μιςθωτόσ δεν υποχρεώνεται ςε καμύα αποζημύωςη υπϋρ του Εκμιςθωτό, η οπούα απορρϋει από 

τη ςυνόθη χρόςη ό από την κακό καταςκευό του κτηρύου ό για επιγενόμενεσ βλϊβεσ ό ζημύεσ ςτο 

Μύςθιο από τυχαύο γεγονόσ ό ανωτϋρα βύα. Ρητϊ αναγνωρύζεται ότι η ϋννοια τησ ςυνόθουσ 

χρόςεωσ εν προκειμϋνω, εύναι ευρύτερη των κοινών μιςθώςεων. 
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16. Ο Εκμιςθωτόσ υποχρεούται καθόςον χρόνο διαρκεύ η μύςθωςη να ενεργεύ τισ απαραύτητεσ 

επιςκευϋσ ςτο Μύςθιο και να επανορθώνει τισ φθορϋσ και βλϊβεσ, μϋςα ςε εύλογο χρονικό 

διϊςτημα από τη ςχετικό ειδοπούηςη του Μιςθωτό. ε περύπτωςη που ο Εκμιςθωτόσ δεν 

ενεργόςει για την επιςκευό των ανωτϋρω εργαςιών, ο Μιςθωτόσ ϋχει το δικαύωμα να διακόψει την 

καταβολό των μιςθωμϊτων μϋχρι εκτελϋςεωσ των εργαςιών αυτών ό να προβεύ ςε μονομερό λύςη 

τησ μύςθωςησ, ό να ενεργόςει τισ επιςκευϋσ εισ βϊροσ του Εκμιςθωτό από την εγγεγραμμϋνη ςτον 

προώπολογιςμό του πύςτωςη των μιςθωμϊτων. Μετϊ τισ επιςκευϋσ, το ποςό που θα δαπανηθεύ 

παρακρατεύται από το Μιςθωτό από τα μιςθώματα που πρϋπει να καταβληθούν. 

17.  Η ολικό ό μερικό υπομύςθωςη και γενικϊ η με οποιονδόποτε τρόπο ολικό ό μερικό παραχώρηςη 

τησ χρόςησ του μύςθιου ςε τρύτο, φυςικό ό νομικό πρόςωπο, απαγορεύεται.  

18. Ο Εκμιςθωτόσ δικαιούται να τοποθετόςει ςτο μύςθιο αναγγελύα μιςθώςεωσ τϋςςερισ (4) μόνεσ πριν 

από την λόξη τησ μύςθωςησ, εφόςον ο Μιςθωτόσ δεν αςκόςει το δικαύωμϊ του για παρϊταςη τησ 

παρούςασ ςύμφωνα με την παρ. 4 τησ παρούςασ, ςτην περύπτωςη δε αυτό αναλαμβϊνει την 

υποχρϋωςη να ανϋχεται την επύςκεψη του μιςθύου εκ μϋρoυσ των υποψηφύων νϋων μιςθωτών. 

19. Καθυςτϋρηςη καταβολόσ εν όλω ό εν μϋρει του μιςθώματοσ, οποιουδόποτε μηνόσ με την 

επιφύλαξη τησ παρ. 9 τησ παρούςασ, όπωσ και η μη τόρηςη οποιουδόποτε όρου του παρόντοσ 

ςυνεπϊγεται τη λύςη τησ παρούςασ μύςθωςησ και την απόδοςη του Μιςθύου, εφόςον ο 

Εκμιςθωτόσ ενημερώςει ςχετικϊ εγγρϊφωσ το Μιςθωτό και παρϋλθει ϋνασ (1) μόνασ χωρύσ να 

ανταποκριθεύ ο Μιςθωτόσ ςτισ υποχρεώςεισ του.  

20. Ο Μιςθωτόσ, δύναται να λύςει μονομερώσ τη μύςθωςη χωρύσ καμύα ϊλλη αποζημύωςη του 

Εκμιςθωτό εϊν: 

α) καταργηθεύ το ςύνολο ό μϋροσ των ςτεγαζόμενων ςτο μύςθιο Τπηρεςιών του, 

β) μεταφϋρει ςτεγαζόμενη υπηρεςύα ςε ακύνητο ιδιοκτηςύασ του, 

γ) προςφερθεύ ςε αυτόν (ςτο Μιςθωτό) από τρύτον, η δωρεϊν χρόςη κατϊλληλου ακινότου για τον 

υπόλοιπο χρόνο τησ μύςθωςησ, 

δ) αναδιοργανωθούν οι Τπηρεςύεσ του κατϊ τη διϊρκεια τησ μύςθωςησ, ώςτε το μύςθιο να μην 

εξυπηρετεύ τισ ανϊγκεσ τησ ό να μην εύναι απαραύτητο,  

ε) μεταφερθεύ ςε ϊλλο τόπο, ϋςτω και προςωρινϊ, 

ςτ) επϋλθει οποιαδόποτε ϊλλη μεταβολό ςτο καθεςτώσ λειτουργύασ του, ώςτε το μύςθιο να μην 

εξυπηρετεύ τισ ανϊγκεσ τησ ό να μην εύναι απαραύτητο, 
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ελύδα 16 από 17 

 

 

 

Για την κατϊ τα ανωτϋρω λύςη τησ μύςθωςησ, απαιτεύται ϋγγραφη ειδοπούηςη προσ τον Εκμιςθωτό εξόντα 

(60) τουλϊχιςτον ημϋρεσ πριν από την ημερομηνύα, η οπούα καθορύζεται ωσ ημερομηνύα λύςεωσ τησ 

μύςθωςησ, από την οπούα και παύει κϊθε υποχρϋωςη του Μιςθωτό για καταβολό μιςθώματοσ. 

21. Ο Μιςθωτόσ υποχρεούται να επιτρϋπει ςε εκπρόςωπο του Εκμιςθωτό να επιςκϋπτεται το μύςθιο 

ακύνητο για να διαπιςτώνει την καλό και ςύμφωνη με τουσ όρουσ τησ παρούςασ μύςθωςησ χρόςη 

του. 

22. ε περύπτωςη κατϊ την οπούα, διαρκούςησ τησ μύςθωςησ, το Μύςθιο περιϋλθει με οποιονδόποτε 

νόμιμο τρόπο ςτην κυριότητα, νομό, επικαρπύα, χρόςη, κ.λπ. ϊλλου προςώπου, η μύςθωςη 

ςυνεχύζεται αναγκαςτικϊ ςτο πρόςωπο του νϋου ιδιοκτότη, νομϋα, κ.λπ. (φυςικού ό νομικού 

προςώπου), ο οπούοσ θεωρεύται εφεξόσ ωσ ο νϋοσ εκμιςθωτόσ, ο οπούοσ υπειςϋρχεται ςτα 

δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ του προηγούμενου εκμιςθωτό. τον νϋο εκμιςθωτό 

καταβϊλλονται τα μιςθώματα από την ςτιγμό τησ κοινοπούηςησ ςτο Μιςθωτό του οικεύου νόμιμου 

τύτλου και τησ πρϊξησ μεταγραφόσ του, βϊςει του οπούου κατϋςτη ο νϋοσ εκμιςθωτόσ κύριοσ, 

νομϋασ, κλ.π. 

23. Όλοι οι όροι τησ µιςθωτικόσ αυτόσ ςύµβαςησ θεωρούνται ουςιώδεισ και η παρϊβαςη 

οποιουδόποτε θεµελιώνει λόγο καταγγελύασ τησ ςύµβαςησ και ςυνεπϊγεται την λύςη τησ 

µύςθωςησ. Η μη ενϊςκηςη των δικαιωμϊτων οποιουδόποτε από τα ςυμβαλλόμενα μϋρη, που 

πηγϊζουν από την παρούςα μύςθωςη, επύ μακρού χρόνου, δεν μπορεύ να ερμηνευθεύ ςε καμύα 

περύπτωςη ότι αποτελεύ ςιωπηρό παραύτηςη από τα δικαιώματϊ του ό αποδυνϊμωςη αυτών, τα 

οπούα διατηρούνται ςτο ακϋραιο και μπορεύ το μϋροσ αυτό να τα αςκόςει οποτεδόποτε το 

αποφαςύςει. 

24. Σροποπούηςη οποιουδόποτε όρου του παρόντοσ αποδεικνύεται αποκλειςτικϊ και μόνον 

εγγρϊφωσ.  

25. Για τη νόμιμη υπογραφό του παρόντοσ ϋχει εκδοθεύ το υπ’ αρ. … Πιςτοποιητικό ενεργειακόσ 

απόδοςησ (ΠΕΑ). 

26. Ρητϊ ςυμφωνεύται δια τησ παρούςησ ότι όλεσ οι επιδόςεισ δικαςτικών και εξωδύκων εγγρϊφων 

που αφορούν ςτην παρούςα μύςθωςη θα γύνονται ςτην κατοικύα που δηλώνει ο Εκμιςθωτόσ 

παραπϊνω. Ο Εκμιςθωτόσ υποχρεούται να γνωςτοποιεύ εγγρϊφωσ ςτο Μιςθωτό κϊθε μεταβολό 

τησ δηλωθεύςασ κατοικύασ του. 

27. ε περύπτωςη διαφορών που ενδεχομϋνωσ προκύψουν ςχετικϊ με την ερμηνεύα ό την εκτϋλεςη ό 

την εφαρμογό του παρόντοσ ό εξ αφορμόσ αυτού, τα ςυμβαλλόμενα μϋρη θα καταβϊλλουν κϊθε 

προςπϊθεια για τη φιλικό επύλυςό τουσ, ςύμφωνα με τουσ κανόνεσ τησ καλόσ πύςτησ και των 

χρηςτών ςυναλλακτικών ηθών. Για κϊθε διαφορϊ που δεν εύναι δυνατό να επιλυθεύ ςύμφωνα με 

τα παραπϊνω οριζόμενα, αρμόδια θα εύναι τα Δικαςτόρια τησ ϋδρασ του Μιςθωτό. 
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ελύδα 17 από 17 

 

 

 

Η παρούςα ςυντϊχθηκε ςε δύο (2) αντύτυπα και κϊθε ςυμβαλλόμενο μϋροσ ϋλαβε ϋνα. 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΜΙΘΩΣΗ         Ο ΕΚΜΙΘΩΣΗ 

21PROC008204910 2021-02-26


