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Παιαηά  Δζληθή Οδόο Παηξώλ - Πύξγνπ, 27052 Λάππα Αραΐαο  

Σει.: 26930 31939, Φαμ: 26930 31959  

e-mail: fdks@otenet.gr 

Πιεξνθνξίεο: Γεσξγία Καξακπέξνπ, Δπζπκία Μαληδνύηζνπ 

 

 

ΘΔΜΑ: ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ 

ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΣΟ ΛΑΠΠΑ ΑΥΑΪΑ 

 

O ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ 

ΚΟΛΠΟΤ 

Έρνληαο ππόςε: 

 

1. Σν λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

2. Σν λ. 3130/2003 (Α΄ 76) «Μηζζώζεηο αθηλήησλ γηα ζηέγαζε δεκνζίσλ ππεξεζηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

3. Σν λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ 

θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο 

ξπζκίζεηο» θαη εηδηθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,  

4. Σελ παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 

16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

5. Σν λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ 

ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη 

άιιεο δηαηάμεηο”, 

6. Σν λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηδίσο ησλ 

άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

7. Σν π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο”, 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4519/2018 (ΦΔΚ Α΄25/20-02-2018) «Φνξείο Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπόκελσλ 

Πεξηνρώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

9. Σελ ππ’ αξηζ. Απόθαζε 27206/21-12-2009 (ΦΔΚ 538/2009 ΤΟΓΓ) Τπνπξγνύ ΠΔΚΑ «πγθξόηεζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Τγξνηόπσλ Κνηπρίνπ - ηξνθπιηάο» όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, 

10. Σνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Κνηπρίνπ-ηξνθπιηάο θαη Κππαξηζζηαθνύ 

Κόιπνπ  (ΦΔΚ 1942/Β/29.12.2004), 

11. Σνλ Καλνληζκό Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ παξαπάλσ Φνξέα (ΦΔΚ 1942/Β΄/29.12.2004),  

12. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζ. ΤΠΔΝ/ΓΠΓΑ/125500/3541 Τ.Α. (ΦΔΚ Β/5951/31-12-2020), κε ηελ νπνία 

εγθξίλεηαη ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 ηνπ ΦΟΡΔΑ, 

13. Σα ππ’ αξηζ. ΚΩΓ. ΑΓΑΜ : 21REQ008162546, Πξσηνγελέο Αίηεκα, ΚΩΓ  ΑΓΑΜ: 21REQ008162643 

Δγθεθξηκέλν Αίηεκα πνπ αθνξνύλ ζηελ πξνθαινύκελε κε ην παξόλ δαπάλε.  

14. Σελ ππ’ αξηζ. 209/18-02-2021 (ΑΓΑ: 64ΚΣ46Μ9ΣΔ-Ν) Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο όπσο απηή 

θαηαρσξήζεθε ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ & Δληνιώλ Πιεξσκήο ηνπ ΦΟΡΔΑ (Α/Α 16) γηα ηελ θάιπςε 

δαπάλεο παξνρήο ππεξεζηώλ λνκηθήο ππνζηήξημεο γηα ην έηνο 2021. 

15. Σελ ππ’ αξηζ. 17/19-6-2020 (ΑΓΑ ΩΓ7146Μ9ΣΔ-1ΓΗ) Απόθαζε ηεο 3
εο

 Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. 

ηνπ ΦΟΡΔΑ πνπ αθνξά ζηνλ νξηζκό ηεο Δπηηξνπήο ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ & ΑΝΑΘΔΖ ηεο παξνύζαο 

δηαδηθαζίαο. 

Λάππα, 04/06/2021 

Αξ. Πξση.: 704 
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16. Σελ ππ’ αξηζ. 10
ε
/31-5-2021 Απόθαζε ηεο 4εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΦΟΡΔΑ πνπ αθνξά 

ζηελ επαλαπξνθήξπμε ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε κίζζσζε αθηλήηνπ. 

17. To γεγνλόο όηη ε πξνθαινύκελε κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε δαπάλε βαξύλεη ηηο εγθεθξηκέλεο πηζηώζεηο ηνπ 

νηθνλνκηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2021 (ΚΩΓ. ΛΟΓ 62.04.01) ηνπ ΦΟΡΔΑ κε ηε δέζκεπζε ηνπ 

ζρεηηθνύ πνζνύ ζύκθσλα κε ην αλσηέξσ (11) ζρεηηθό, 

 

ζαο θαιεί λα ππνβάιιεηε ζθξαγηζκέλε έγγξαθε πξνζθνξά ζρεηηθά κε ηελ ελνηθίαζε αθηλήηνπ/νξηδόληηαο 

ηδηνθηεζίαο κε σθέιηκε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ 100 η.κ. θαη κέγηζην έσο 150 η.κ. Σν αθίλεην ζα 

πξέπεη λα βξίζθεηαη εληόο ηνπ νηθηζκνύ Λάππα Αραΐαο (Σ.Κ. Μεηνρίνπ - Γ Γπηηθήο Αραΐαο), πξνθεηκέλνπ λα 

ζηεγάζεη ηηο Τπεξεζίεο ηνπ ΦΟΡΔΑ. Ζ ζθξαγηζκέλε έγγξαθε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζύκθσλα κε 

ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε έσο θαη ηελ 14
ε
 Ηνπλίνπ 2021, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14.00κ.κ.. 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα είλαη εθπξόζεζκεο θαη ζα 

απνξξίπηνληαη. 

ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΤΠΟ ΑΝΑΘΔΖ ΜΗΘΩΖ 

Δίδνο ύκβαζεο  ύκβαζε κίζζσζεο αθηλήηνπ 

Υξνληθή δηάξθεηα  Γηα 2 έηε από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο θαη ηε ζύληαμε 

πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ηνπ αθηλήηνπ κε δηθαίσκα κνλνκεξνύο παξάηαζεο 

ηεο κίζζσζεο από ην ΦΟΡΔΑ 

Κξηηήξην αλάζεζεο  Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή. 

Πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ΜΖΝΗΑΗΟ ΜΗΘΩΜΑ: έσο 500,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ηέινπο 

ραξηνζήκνπ θαη ινηπώλ ηειώλ θαη θξαηήζεσλ. Σν κεληαίν κίζζσκα ζα 

παξακείλεη ζηαζεξό θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
Ζκεξνκελία: 14/06/2021 Ζκέξα: Γεπηέξα,  Ώξα 14.00κ.κ. 

Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο 

δηαδηθαζίαο 
Ζκεξνκελία: 22/06/2021 Ζκέξα: Σξίηε,  Ώξα 10.00π.κ. 

Σόπνο δηελέξγεηαο 

δηαδηθαζίαο 

Γξαθεία ηνπ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ 

ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ, ΛΑΠΠΑ ΑΥΑΗΑ Σ.Κ. 

27052  

Πξνϋπνινγηζκόο πνπ 

βαξύλεη 

Δγθεθξηκέλε πίζησζε Σαθηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ (ΦΔΚ Β/30/17-01-2020) 

Γηάξθεηα ηζρύνο 

πξνζθνξώλ 

Δθαηόλ νγδόληα (180) εκέξεο από ηελ επόκελε ηεο απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξώλ. 

Πιεξνθνξίεο: ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & 

ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ, 

Δζληθή Οδόο  Παηξώλ - Πύξγνπ, 27052 Λάππα Αραΐαο  

Σει: 26930 31939, Φαμ: 26930 31959 

Email: fdks@otenet.gr 

 

Άξζξν 1- Πεξηγξαθή κηζζίνπ 

Σν κίζζην (θηίξην ή απηνηειήο νξηδόληηα ηδηνθηεζία) πξέπεη: 

 Να βξίζθεηαη εληόο ηνπ Γ.Γ Λάππα Αραΐαο  ,Σ.Κ. Μεηνρίνπ- Γ Γπηηθήο Αραΐαο. 

 Να έρεη σθέιηκε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ 100 έσο 150 η.κ. (ζε απηήλ δελ πεξηιακβάλνληαη 

θνηλόρξεζηνη ρώξνη, εμσηεξηθνί θαη εζσηεξηθνί ηνίρνη) θαη λα βξίζθεηαη ζε ηζόγεην ή ζε 1
ν
 όξνθν. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνηεηλόκελν κίζζην βξίζθεηαη ζηνλ πξώην όξνθν, ζα πξέπεη λα εμππεξεηείηαη 

από αλειθπζηήξα. Σπρόλ απνζήθεο ή άιινη βνεζεηηθνί ρώξνη ζα αλαθέξνληαη ρσξηζηά. 

 Να δηαζέηεη νηθνδνκηθή άδεηα θαη λα έρεη επαξθή θσηηζκό θαη εμαεξηζκό.  
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 Να είλαη θαηάιιειν γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη (γξαθεία/ππεξεζίεο ηνπ ΦΟΡΔΑ). Απαξαίηεηε 

πξνϋπόζεζε είλαη λα πιεξνύληαη όιεο νη ζπλζήθεο αζθαιείαο θαη πξνζβαζηκόηεηαο αηόκσλ κε 

αλαπεξία (ΑκΔΑ) ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

 Να απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ από ηξείο ρώξνπο. Θα παξέρεηαη ζην ΦΟΡΔΑ ην δηθαίσκα λα πξνρσξήζεη 

ζε ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ, όπσο κεηαηνπίζεηο 

θηλεηώλ ρσξηζκάησλ, πξνζζήθε ή αθαίξεζε κεζνρσξηζκάησλ, εζσηεξηθέο πξνζζήθεο ή αθαηξέζεηο ζε 

κπάληα/wc, επεθηάζεηο ληνπιαπηώλ, πξνζαξκνγή απηώλ θιπ ή ζε άιιεο παξεκβάζεηο  πνπ ηπρόλ 

απαηηνύληαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλόλσλ αζθάιεηαο ή πξνζβαζηκόηεηαο αηόκσλ κε αλαπεξία 

(ΑκΔΑ). 

 Να δηαζέηεη επαξθή ειεθηξνκεραλνινγηθό εμνπιηζκό γηα ηε ιεηηνπξγία όισλ ησλ ρώξσλ. 

 Δπηζπκεηό είλαη λα δηαζέηεη εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο (θαηά πξνηίκεζε θαινξηθέξ) κε αλεμάξηεην 

κεηξεηή ή ζαθή ηξόπνπ ππνινγηζκνύ ησλ εμόδσλ ζέξκαλζεο ζηηο θνηλόρξεζηεο δαπάλεο.  

 Να είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηα δίθηπα ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηεο θνηλόηεηαο θαη λα δηαζέηεη 

απηόλνκνπο κεηξεηέο ύδξεπζεο θαη παξνρήο ξεύκαηνο. 

 ε θάζε WC λα ππάξρεη ληπηήξαο θαη ιεθάλε απνρσξεηεξίνπ. Καηά πξνηίκεζε λα ππάξρνπλ 2 WC. 

 Να πιεξνί όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα λα εθδνζεί πηζηνπνηεηηθό ππξαζθαιείαο. Μεηά ηελ αλάδεημε ηνπ 

κεηνδόηε θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ κίζζσζεο, ν εθκηζζσηήο ζα αλαιάβεη κε δηθή ηνπ 

δαπάλε θαη επζύλε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ππξαζθαιείαο. 

 Να παξαδνζεί θελό θαη θαηάιιειν πξνο άκεζε ρξήζε. Δπηπιένλ, λα είλαη ειαηνρξσκαηηζκέλν & λα 

έρεη γίλεη απνιύκαλζε θαηά ην ρξόλν παξάδνζήο ηνπ. 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα πνπ έρνπλ ηελ πιήξε θαη 

απνθιεηζηηθή θπξηόηεηα ησλ νξηδνληίσλ ηδηνθηεζηώλ/ θηεξίσλ, γηα ηα νπνία ππνβάιινπλ πξνζθνξά ή νη 

επηθαξπσηέο απηώλ θαη γεληθά όζνη έρνπλ ηα λόκηκα δηθαηώκαηα γηα ηελ εθκίζζσζή ηνπο, ζύκθσλα κε ηνπο 

όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνύζα, νη νπνίνη πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ όηη έρνπλ 

λόκηκν δηθαίσκα θπξηόηεηαο ή εθκεηάιιεπζεο, δηάζεζεο θαη δέζκεπζεο ηεο ρξήζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

αθηλήησλ, θαζώο θαη κίζζσζεο απηώλ, θαζώο επίζεο θαη λόκηκν δηθαίσκα δηακόξθσζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ 

ρώξσλ ηνπ αθηλήηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη.  

ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθεξόκελε νξηδόληηα ηδηνθηεζία/θηίξην αλήθεη εμ αδηαηξέηνπ ζε πεξηζζόηεξνπο 

ηδηνθηήηεο ή ην δηθαίσκα εθκίζζσζεο ζύκθσλα κε ηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν έρνπλ πεξηζζόηεξα θπζηθά ή 

λνκηθά πξόζσπα, ηελ πξνζθνξά ππνβάιινπλ επί πνηλή απαξαδέθηνπ από θνηλνύ όινη νη δηθαηνύρνη, νη νπνίνη 

επζύλνληαη απέλαληη ζην ΦΟΡΔΑ αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξνλ, ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα δηελέξγεηαο ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο (εθόζνλ επηιεγεί ην αθίλεηό ηνπο). 

Σξίηα πξόζσπα πνπ δηαζέηνπλ πιεξεμνπζηόηεηα ή εμνπζηνδόηεζε από ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ αθηλήησλ κπνξνύλ 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζκό, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη δηαζέηνπλ ηελ από ηνλ λόκν εθπξνζώπεζε, 

δειαδή πιεξεμνύζην ή εμνπζηνδόηεζε (κε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δηθαηνύρνπ), ηελ νπνία ζα 

πξέπεη λα θαηαζέζνπλ γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ παξνύζα δηαδηθαζία γηα ινγαξηαζκό ησλ θπξίσλ / 

επηθαξπσηώλ ησλ αθηλήησλ. 

Μεζηηηθά γξαθεία γίλνληαη δεθηά κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα δηεθδηθήζνπλ ακνηβή κόλν από ηνπο ηδηνθηήηεο. Ζ 

ππνβνιή πξνζθνξάο εθ κέξνπο κεζηηηθνύ γξαθείνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αλεπηθύιαθηε απνδνρή ηνπ παξόληνο 

όξνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 3 - ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θξαγηζκέλν Φάθειν θαη θαηαηίζεληαη ή απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ή 

κε ηαρπκεηαθνξέα ζηα γξαθεία ηνπ ΦΟΡΔΑ Δζληθή Οδόο Παηξώλ - Πύξγνπ, Σ.Κ.27052 Λάππα Αραΐαο.  

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα θέξεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο 

(νλνκαηεπώλπκν/επσλπκία, δηεύζπλζε, ΑΦΜ, Γ.Ο.Τ., αξηζκό ηειεθώλνπ θαη δηεύζπλζε ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο) θαη λα γξάθεη επθξηλώο ηηο ελδείμεηο: 

ΠΡΟ 

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ, 

Δζληθή Οδόο Παηξώλ - Πύξγνπ, 27052 Λάππα Αραΐαο 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠ’ΑΡΗΘΜ. 704/4-6-2021 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ 

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤ 

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ 

ΣΟ ΛΑΠΠΑ ΑΥΑΪΑ 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία & ώξα θαηάζεζεο πξνζθνξάο: Γεπηέξα, 14/6/2021, 14:00 κ.κ. 

 

ΠΡΟΟΥΖ: Να ΜΖΝ απνζθξαγηζζεί από ηελ Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία & ην Πξσηόθνιιν. 

Ο Φάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο:  

1) Αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (επηζπλάπηεηαη ππόδεηγκα ζην Παξάζηεκα Η ηεο παξνύζεο).  

2) Φσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ θηήζεο ηνπ αθηλήηνπ (θπξηόηεηαο/επηθαξπίαο/άιινπ δηθαηώκαηνο), 

πηζηνπνηεηηθό κεηαγξαθήο ζην αξκόδην Τπνζεθνθπιαθείν θαη δήισζε θηεκαηνινγίνπ εθόζνλ 

έρεη ππνβιεζεί. 
3) ε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξόκελν αθίλεην είλαη απηνηειήο νξηδόληηα ηδηνθηεζία, θσηναληίγξαθν 

ηεο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο ζύζηαζεο νξηδόληηαο ηδηνθηεζίαο θαη θαλνληζκνύ πνιπθαηνηθίαο. 
4) Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα ή άιιν απνδεηθηηθό ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ηδηνθηήηε/επηθαξπσηή. 

5) Πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξόκελνπ πξνο ελνηθίαζε αθηλήηνπ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο.

  

6) Τπεύζπλε Γήισζε (ηεο παξ. 4 ηνπ Άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 όπσο ηζρύεη θάζε θνξά) ηνπ 

πξνζθέξνληνο θαη βεβαίσζε κεραληθνύ γηα ηε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ θηεξίνπ θαζώο θαη όηη ην θηήξην 

δελ έρεη ππνζηεί βιάβεο από ζεηζκό ή ππξθαγηά (επηζπλάπηεηαη ππόδεηγκα ζην Παξάξηεκα IΗ ηεο 

παξνύζεο). 

7) Αληίγξαθν ηεο ζεσξεκέλεο από ηελ Πνιενδνκίαο νηθνδνκηθήο άδεηαο ηνπ θηηξίνπ.  

8) Βεβαίσζε κεραληθνύ ζύκθσλα κε ην άξ. 83 παξ. 2 ηνπ Ν. 4495/2017 (ΦΔΚ Α’ 167), εθδόζεσο ηνπ 

ηειεπηαίνπ δηκήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, αλαθνξηθά κε ην πξνζθεξόκελν αθίλεην. 

Δθόζνλ ζην αθίλεην ππάξρνπλ απζαηξεζίεο, ζα ζπλππνβάιιεηαη βεβαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ππαγσγήο 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ. 

9) Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο απόδνζεο θαη΄ ειάρηζηνλ θαηεγνξίαο Γ’ ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ 

άξ. 8 ηνπ Ν. 4342/2015 (ΦΔΚ143 Α’). 
10) Σελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ αλαδόρνπ (επηζπλάπηεηαη ππόδεηγκα ζην Παξάξηεκα III 

ηεο παξνύζεο).  

 

Ζ πξνζθνξά ππνγξάθεηαη από ηνλ ηδηνθηήηε/επηθαξπσηή θιπ ηνπ αθηλήηνπ ή αληηπξόζσπν απηνύ, νπόηε θαη 

ππνβάιιεηαη εληόο ηνπ θαθέινπ πιεξεμνύζην ή εμνπζηνδόηεζε, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο. ε 

πεξίπησζε πνπ ηελ πξνζθνξά ππνβάιιεη κεζηηηθό γξαθείν, ζπλππνβάιιεηαη θαη αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο 

εληνιήο ηνπ ηδηνθηήηε πξνο ην κεζηηηθό γξαθείν. Πξνθεηκέλνπ πεξί Ννκηθώλ Πξνζώπσλ, ε πξνζθνξά 

ππνγξάθεηαη από ην λόκηκν εθπξόζσπό ηνπ, πξνζθνκίδνληαη δε ζην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηα ζηνηρεία 

από ηα νπνία πξνθύπηεη ε ηδηόηεηά ηνπ απηή. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο από λνκηθό 

πξόζσπν ζπλππνβάιινληαη θαη πηζηνπνηεηηθά από ηα νπνία απνδεηθλύεηαη όηη απηό δελ έρεη πησρεύζεη, δελ 

ηειεί ππό θαζεζηώο εθθαζάξηζεο θαη αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο θαη όηη δελ έρεη θαηαηεζεί αίηεζε γηα 
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πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Σα σο άλσ πηζηνπνηεηηθά ππνβάιινληαη θαη γηα ηα 

νκόξξπζκα κέιε ησλ νκνξξύζκσλ θαη εηεξνξξύζκσλ εηαηξηώλ. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη:  

1. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ παξέρεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗIΗ.  

2. ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ην ηέινο ραξηνζήκνπ όπσο απηό ηπρόλ ζα 

αλαπξνζαξκνζηεί. Κάζε είδνπο ηέιε (θαη απηά αθόκα πνπ ζα αληηθαηαζηήζνπλ ην ηέινο ραξηνζήκνπ) θαη 

θξαηήζεηο βαξύλνπλ ηνλ εθκηζζσηή.  

3. Ζ ζπλνιηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζό πνπ αλαθέξεηαη ζην επόκελν 

άξζξν. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΟ ΜΗΘΩΜΑ - ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΔΝΟΗΚΗΟΤ-

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 

Σν πξνϋπνινγηδόκελν κεληαίν κίζζσκα δε ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ πεληαθνζίσλ επξώ (500,00€) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ θαη ινηπώλ ηειώλ θαη θξαηήζεσλ. Σν κίζζσκα ζα παξακείλεη 

ζηαζεξό θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο θαη ζα θαηαβάιιεηαη εληόο ηνπ 1
νπ

 15εκέξνπ εθάζηνπ κήλα θαη 

αλάινγα κε ηε ρξεκαηνδνηηθή ξνή ηνπ ΦΟΡΔΑ ζύκθσλα κε ην επόκελν άξζξν. Ζ πξνθαινύκελε δαπάλε 

απνηειεί δεζκεπκέλε πίζησζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2021 ηνπ ΦΟΡΔΑ (ΦΔΚ Β/5951/31-12-

2020).  

Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο αλέξρεηαη ζε δύν έηε (2) κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 

κίζζσζεο θαη ηε ζύληαμε πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ηνπ αθηλήηνπ κε δηθαίσκα κνλνκεξνύο παξάηαζεο ηεο 

κίζζσζεο από ην ΦΟΡΔΑ. 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ  

Δπί ηνπ κηζζώκαηνο ζα γίλνληαη νη λόκηκεο θξαηήζεηο θαη απηό ζα θαηαβάιιεηαη κέζσ Σξαπέδεο ζε 

ινγαξηαζκό ηνπ εθκηζζσηή. Λακβαλνκέλνπ ππόςε όηη ην κίζζσκα θαιύπηεηαη από επηρνξήγεζε πνπ ιακβάλεη 

ν ΦΟΡΔΑ από άιιν Φνξέα (YΠΔΝ), ν ΦΟΡΔΑ δελ ζα θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο ζε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο 

ηνπ, πξηλ ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνύ πνζνύ από ηελ αξκόδηα Αξρή ζην 

ΦΟΡΔΑ. 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ  

Ζ κίζζσζε ζπλάπηεηαη κε ηνλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη ηελ ρακειόηεξε ηηκή. 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΘΔΖ   

Ζ δηαδηθαζία αλάζεζεο δηελεξγείηαη από ηξηκειή Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 17/19-6-

2020 (ΑΓΑ ΩΓ7146Μ9ΣΔ-1ΓΗ) Απόθαζε ηνπ Γ. Ζ Δπηηξνπή ζηηο 22 Ηνπλίνπ 2021 Ζκέξα: Σξίηε, Ώξα: 

10.00π.κ. θαη ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζή ηεο πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξώλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ εκπξόζεζκα θαη ζηελ εμέηαζή ηνπο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθό κε εηζήγεζε απόξξηςεο ησλ 

πξνζθνξώλ πνπ δελ πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο, ή απνδνρήο ηνπο. Θα νξίζεη ζηε ζπλέρεηα 

εκέξα θαη ώξα θαηά ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί απηνςία γηα εμέηαζε ησλ ππό κίζζσζε αθηλήησλ, 

εηδνπνηώληαο ηνπο ππνςήθηνπο εθκηζζσηέο ηνπιάρηζηνλ κία εκέξα πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο απηνςίαο. Καηόπηλ 

ηεο απηνςίαο, ε Δπηηξνπή ζα ζπλεδξηάζεη πξνθεηκέλνπ λα εηζεγεζεί γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ππό εμέηαζε 

αθηλήησλ θαη ζα ζπληάμεη ζρεηηθό πξαθηηθό. Σα πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο ππνβάιινληαη ζην ΦΟΡΔΑ πξνο 

έγθξηζε. Αληίγξαθν ηεο απόθαζεο από ηνπ ΦΟΡΔΑ θνηλνπνηείηαη ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε πνπ έρνπλ δειώζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπο.  

Σν απνηέιεζκα ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο επαθίεηαη ζηελ απόιπηε θξίζε ηνπ ΦΟΡΔΑ, ν νπνίνο ζπλεθηηκώληαο 

ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 1 ηεο παξνύζαο, θαη ηδίσο: 

α) ηελ θαζαξή επηθάλεηα ηνπ αθηλήηνπ, 
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β) ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αθηλήηνπ, ηδίσο ζε όηη αθνξά ζηελ πνηόηεηα θαηαζθεπήο ηνπ θαη ζηελ 

πνηόηεηα ησλ εγθαηαζηάζεώλ ηνπ, 

δ) ηε ζέζε ηνπ αθηλήηνπ, 

έρεη ην δηθαίσκα, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηνπ, λα απνθαζίζεη ηε κίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ πνπ θξίλεηαη σο ην 

πιένλ θαηάιιειν γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ, ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνηηκήζεη εθείλν ηνπ 

νπνίνπ ν ηδηνθηήηεο πξνζθέξεη ην κηθξόηεξν κίζζσκα. 

Δπίζεο, ν ΦΟΡΔΑ δύλαηαη λα αθπξώζεη ην δηαγσληζκό ή λα ηνλ αλαβάιεη είηε ηέινο λα ηνλ καηαηώζεη, ρσξίο 

λα απνθηά θαλέλα δηθαίσκα νηνζδήπνηε εθ ησλ πξνζθεξόλησλ. 

ΑΡΘΡΟ 8 -  ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε αμηνιόγεζεο ησλ θαηαηηζέκελσλ πξνζθνξώλ από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή θαη ηελ 

έθδνζε ηεο απόθαζεο ηνπ ΦΟΡΔΑ, θαιείηαη ν ηδηνθηήηεο/επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ, κε ηνλ νπνίν πξόθεηηαη 

λα ζπλαθζεί ε ζύκβαζε κίζζσζεο, όπσο εληόο 15 εξγάζηκσλ εκεξώλ πξνζέιζεη ζηα γξαθεία ηνπ ΦΟΡΔΑ γηα 

ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ, πξνζθνκίδνληαο ηαπηόρξνλα ην νξηδόκελν ζην άξζξν 1 ηεο παξνύζαο 

πηζηνπνηεηηθό ππξνπξνζηαζίαο.  

Ζ ύκβαζε θαηαξηίδεηαη κε ηδησηηθό έγγξαθν ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα IV ηεο παξνύζαο. ε πεξίπησζε πνπ 

ηελ πξνζθνξά ππέβαιε κεζηηηθό γξαθείν, νθείιεη λα εμαζθαιίζεη όηη ν ηδηνθηήηεο/επηθαξπσηήο ζα πξνζέιζεη 

εληόο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Δάλ δελ πξνζέιζεη εληόο ηεο πξνζεζκίαο 

ησλ 15εκεξώλ ή δελ πξνζθνκίζεη ην απαηηνύκελν πηζηνπνηεηηθό ππξνπξνζηαζίαο, ζπλεδξηάδεη εθ λένπ ε 

Δπηηξνπή θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. 

Ο εθκηζζσηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ην κίζζην θαηά ηνλ ρξόλν πνπ ζα ζπκθσλεζεί, ειεύζεξν 

νηθνλνκηθώλ θαη θάζε άιιεο ππνρξεώζεσο θαη θαηάιιειν γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη, άιισο ε κίζζσζε 

ιύεηαη. Ζ παξαιαβή ηνπ κηζζίνπ όπσο θαη ε απόδνζε απηνύ ζηνλ εθκηζζσηή δηελεξγείηαη από ηξηκειή 

επηηξνπή θαη ζπληάζζεηαη ζρεηηθό πξσηόθνιιν. Με ην πξσηόθνιιν απηό δηαπηζηώλεηαη ε γεληθή θαη εηδηθή 

θαηάζηαζε ηνπ κηζζίνπ. Σν πξσηόθνιιν απηό ζπλππνγξάθεηαη θαη από ηνλ εθκηζζσηή ηνπ αθηλήηνπ, ν νπνίνο 

πξνζθαιείηαη εγγξάθσο λα παξαζηεί θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο θαη ηεο απόδνζεο. 

Ο εθκηζζσηήο ππνρξενύηαη πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ λα πξνβεί ζηελ ζπληήξεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνινγηθώλ θαη πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζώο θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

ζέξκαλζεο ηνπ κηζζίνπ. 

πλεκκέλα: 

1. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι –ΑΙΣΗΗ. 

2. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ - Τπεύθσνη Δήλωση. 

3. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ -Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς. 

4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV- ύμβαση Μίσθωσης. 

 

Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Νηθόιανο Καξαβάο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η  

 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΗΣΟΤΝΣΟ :  

 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ 

…………………………………………. 

………………………………………………………

….. 

………………………………………………………

….. 

………………………………………………………

… 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ……………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ :  

ΣΖΛ. 

:…………………………………………………… 

Δ- MAIL 

:……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΗΣΖΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

 

αο ππνβάιισ ζπλεκκέλα ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ζηελ ππνβνιή 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γηα ηελ ππ’ αξηζ. 704/4-

6-2021 Πξόζθιεζε ηνπ Φνξέα ζαο. 

 

 

 

 

 

 

Ο/ Ζ ΑΗΣΩΝ-ΟΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 
(ΑΡΘΡΟ 8  Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)  

ΠΡΟ(1): ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ 

Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail): 

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
(3) 

πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 

22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:  

αο ππνβάιισ ζθξαγηζκέλε έγγξαθε πξνζθνξά ζην πιαίζην ηεο ππ’ αξηζ. 704/4-6-2021 Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο ηνπ ΦΟΡΔΑ γηα ελνηθίαζε αθηλήηνπ κε σθέιηκε ζπλνιηθή επηθάλεηα ………. η.κ.. πξνθεηκέλνπ λα 

ζηεγάζεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΦΟΡΔΑ. Σν αθίλεην βξίζθεηαη εληόο ηνπ Οηθηζκνύ Λάππα, Σ.Κ. Μεηνρίνπ- Γ Γπηηθήο 

Αραΐαο. Δπηπξόζζεηα: 

1) Βεβαηώλσ σο ηδηνθηήηεο ηνπ παξόληνο αθηλήηνπ γηα ηε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ θηεξίνπ θαζώο θαη όηη ην 

θηήξην δελ έρεη ππνζηεί βιάβεο από ζεηζκό ή ππξθαγηά (επηζπλάπηεηαη βεβαίσζε κεραληθνύ). 

2) Παξαηηνύκαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο κνπ πνπ απνξξέεη από νπνηαδήπνηε απόθαζε ηνπ ΦΟΡΔΑ, 

ηδίσο ιόγσ αλαβνιήο, καηαίσζεο ή αθύξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. 

Ζκεξνκελία:     /    /2021 

 

Ο/Ζ Γειώλ/νύζα 

 

 

(Τπνγξαθή) 
 

 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε 

ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα 

πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη 

κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ 

δεινύζα.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ 

Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 

Ζκεξνκελία,    /   /2021 

 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΠΟΤ 

ΘΑ ΣΔΓΑΔΗ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ 

ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΣΟ ΛΑΠΠΑ ΑΥΑΪΑ 

 ΠΡΟ: Αλαζέηνπζα Αξρή – Φνξέα Γηαρείξηζεο Τγξνηόπσλ Κνηπρίνπ-ηξνθπιηάο & Κππαξηζζηαθνύ 

Κόιπνπ 

 

ηνηρεία Τπνςεθίνπ Αλάδνρνπ:  

 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΣΗΜΖΜΑ 

Σν ζπλνιηθό κεληαίν κίζζσκα ηεο πξνηεηλόκελεο κίζζσζεο αλέξρεηαη ζε (νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά*) 

…………………………………………. Δπξώ πιένλ ηειώλ θαη θξαηήζεσλ θαη (νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά*) 

…………………………………………… Δπξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ θαη ινηπώλ 

ηειώλ θαη θξαηήζεσλ θαη δειώλσ σο πξνζθέξσλ όηη έρσ ιάβεη γλώζε όισλ ησλ ηεο ππ’ αξηζ. 228/25-02-2021 

Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ ΦΟΡΔΑ γηα ελνηθίαζε αθηλήηνπ θαη ηνπο απνδέρνκαη ξεηά θαη 

αλεπηθύιαθηα. 

* ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμύ αξηζκεηηθνύ θαη νινγξάθσο ππεξηζρύεη ην νινγξάθσο. 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΗΝΑΚΑ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΜΖΝΗΑΗΟΤ 

ΚΟΣΟΤ 

(ΓΗΑ ΟΛΖ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΒΑΗΚΖ 

ΤΜΒΑΖ) 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ 

(ΥΩΡΗ ΣΔΛΟ 

ΥΑΡΣΟΖΜΟΤ 

3,6%) 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΟΟ 

(ΜΔ ΣΔΛΟ 

ΥΑΡΣΟΖΜΟΤ 

3,6%) 

  

 

Σόπνο – Ζκεξνκελία: 

 

Τπνγξαθή Πξνζθέξνληνο: 
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ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΩΖ 

 

ην Λάππα Π.Δ. Αραΐαο …. ζήκεξα ………. νη θάησζη ζπκβαιιόκελνη:  

1) Ο/ε ….. ….., θάηνηθνο ………… κε ΑΦΜ … (Γ.Ο.Τ. …) θαη ΑΓΣ … θαινύκελνο/ε …. ράξηλ ζπληνκίαο 

«Δθκηζζσηήο», θαη 

2) Σνπ Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «Φνξέαο Γηαρείξηζεο Τγξνηόπσλ Κνηπρίνπ-ηξνθπιηάο & Κππαξηζζηαθνύ 

Κόιπνπ» κε έδξα ην Λάππα Αραΐαο (Παιαηά Δζληθή Οδόο Παηξώλ-Πύξγνπ, Λάππα Αραΐαο 27052) κε 

Α.Φ.Μ. 099196238 (Γ.Ο.Τ. Γ΄ ΠΑΣΡΩΝ), , λνκίκσο εθπξνζσπνύκελνο, ζύκθσλα κε ην Νόκν 4519/2018 

θαη ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε 27206/29-12-09 (ΦΔΚ 538/ΤΟΓΓ/29-12-09), από ηνλ θ. Νηθόιαν Καξαβά 

Πξόεδξν ηνπ Γ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Τγξνηόπσλ Κνηπρίνπ-ηξνθπιηάο & Κππαξηζζηαθνύ Κόιπνπ, 

θαινύκελνο ζην εμήο «Μηζζσηήο»  

Αθνύ έιαβαλ ππόςε ηνπο:  

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4519/2018 (ΦΔΚ Α΄25/20-02-2018) «Φνξείο Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπόκελσλ 

Πεξηνρώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

2. Σελ ππ’ αξηζ. Απόθαζε 27206/21-12-2009 (ΦΔΚ 538/2009 ΤΟΓΓ) Τπνπξγνύ ΠΔΚΑ «πγθξόηεζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Τγξνηόπσλ Κνηπρίνπ - ηξνθπιηάο» όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρύεη, 

3. Σνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Κνηπρίνπ-ηξνθπιηάο θαη 

Κππαξηζζηαθνύ Κόιπνπ  (ΦΔΚ 1942/Β/29.12.2004), 

4. Σνλ Καλνληζκό Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ παξαπάλσ Φνξέα (ΦΔΚ 1942/Β΄/29.12.2004),  

5. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζ. ΤΠΔΝ/ΓΠΓΑ/125500/3541 Τ.Α. (ΦΔΚ Β/5951/31-12-2020), κε ηελ νπνία 

εγθξίλεηαη ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 ηνπ ΦΟΡΔΑ, 

6. Σελ ππ’ αξηζ. 17/19-6-2020 (ΑΓΑ ΩΓ7146Μ9ΣΔ-1ΓΗ) Απόθαζε ηεο 3εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ 

Γ.. ηνπ ΦΟΡΔΑ πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε κίζζσζε 

αθηλήηνπ θαη ζηνλ νξηζκό ηεο Δπηηξνπήο ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ & ΑΝΑΘΔΖ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, 

7. To γεγνλόο όηη ε πξνθαινύκελε κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε δαπάλε βαξύλεη ηηο εγθεθξηκέλεο πηζηώζεηο 

ηνπ νηθνλνκηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2021 (ΚΩΓ. ΛΟΓ 62.04.01) ηνπ ΦΟΡΔΑ κε ηε δέζκεπζε ηνπ ζρεηηθνύ 

πνζνύ ζύκθσλα κε ην αλσηέξσ (5) ζρεηηθό, 

8. Σελ ππ’ αξ. πξση. 202/17-2-2021 Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ ΦΟΡΔΑ γηα ηε κίζζσζε 

αθηλήηνπ, 

9. Σελ ππ’ αξ. πξση …………… πξνζθνξά ηνπ Δθκηζζσηή, 

10. Σελ ππ’ αξ. … απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΦΟΡΔΑ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην 

απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο θαη απνθαζίζηεθε ε ζύλαςε ηεο παξνύζαο κίζζσζεο, 

11. Σν γεγνλόο όηη δελ πθίζηαληαη εθθξεκόηεηεο από ελζηάζεηο ή έλδηθα κέζα θαηά ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο, 

ζπκθώλεζαλ, ζπλνκνιόγεζαλ  θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα αθόινπζα:  
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1. Ο Δθµηζζσηήο έρεη ζηελ απνθιεηζηηθή θπξηόηεηα, λνµή θαη θαηνρή ηνπ έλα ……….., εκβαδνύ ... η.µ., 

… νξόθνπ ζε µηα πνιπώξνθε/ηζόγεηα νηθνδνµή πνπ βξίζθεηαη ζην……. ... θαη επί ηεο νδνύ .......... θαη 

απνηειείηαη από … (εθεμήο ην «κίζζην») . Ο Μηζζσηήο κε ην παξόλ κηζζώλεη ην κίζζην, πξνθεηκέλνπ 

απηό λα ζηεγάζεη ηηο Τπεξεζίεο ηνπ θαη κε ζθνπό ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ζύκθσλα κε 

ηνπο όξνπο ηεο ππ’ αξ. πξση. 228/25-02-2021 Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηε 

Μίζζσζε Αθηλήηνπ θαη ηνπο αθόινπζνπο εηδηθόηεξνπο όξνπο θαη ζπκθσλίεο; 

2. Ο Μηζζσηήο δηθαηνύηαη κε δαπάλεο ηνπ λα πξνβεί ζε ηπρόλ απαξαίηεηεο εζσηεξηθέο δηαξξπζκίζεηο ηνπ 

κηζζίνπ, πξνθεηκέλνπ απηό λα εμππεξεηεί ηε ζηέγαζε θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ θαζώο 

θαη γηα ηε δεκηνπξγία θάζε άιινπ απαηηνύκελνπ ρώξνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, ρσξίο 

λα ζίμεη ηνλ θέξνληα νπιηζκό ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπο εμσηεξηθνύο ηνίρνπο. Οη δαπάλεο γηα νπνηαδήπνηε 

πξνζζήθε ή κεηαξξύζκηζε ζην κίζζην κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζα βαξύλνπλ ην Μηζζσηή. Καηά ηελ 

απνρώξεζε ηνπ Μηζζσηή, απηόο δηθαηνύηαη είηε λα αθαηξέζεη θαη λα απνκαθξύλεη κε δηθή ηνπ δαπάλε 

νπνηαδήπνηε πξνζζήθε έθαλε ζην Μίζζην, είηε λα αθήζεη ην Μίζζην ζηελ θαηάζηαζε πνπ ζα βξίζθεηαη 

θαηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, κε όιεο ηηο πξνζζήθεο θαη δηακνξθώζεηο. 

3. Ο Δθκηζζσηήο έρεη πξνβεί ζε έιεγρν ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνινγηθώλ θαη πδξαπιηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαζώο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη παξαδίδεη ζην Μηζζσηή ην κίζζην ειεύζεξν 

νηθνλνκηθώλ βαξώλ θαη κε εμνθιεκέλεο όιεο ηηο θνηλόρξεζηεο δαπάλεο θαη ινηπέο δαπάλεο πνπ 

βαξύλνπλ ην κίζζην (παξνρήο ξεύκαηνο, ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θιπ). 

4. Ζ δηάξθεηα ηεο παξνύζαο µηζζώζεσο νξίδεηαη …… αξρίδεη δε από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο θαη ηνπ 

ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ παξάδνζεο - παξαιαβήο θαη ιήγεη ηελ ... . Σέζζεξηο (4) µήλεο πξηλ από ηε ιήμε 

ηεο µίζζσζεο, ν µηζζσηήο δηθαηνύηαη λα δειώζεη εγγξάθσο ζηνλ Δθκηζζσηή όηη επηζπµεί ηελ 

παξάηαζε ηεο µίζζσζεο ην δε µίζζσµα πνπ ζα θαηαβάιιεη γηα θάζε έηνο παξάηαζεο ζα ζπµθσλεζεί 

µε λεόηεξε ζπµθσλία ησλ ζπµβαιινµέλσλ µεξώλ.  

5. Καηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, ν Μηζζσηήο ππνρξενύηαη, ρσξίο όριεζε, λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηνλ 

Δθκηζζσηή, ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε, κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξ. 2 ηεο παξνύζαο. 

6. Σν ζπλνιηθό πιεξσηέν κεληαίν κίζζσκα ζπκθσλείηαη ζην πνζό … (…) επξώ, ζύκθσλα κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπ Δθκηζζσηή, ε νπνία πξνζαξηάηαη ζην παξόλ θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ. ην 

παξαπάλσ πνζό ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην ηέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνύ 3,6%, όπσο απηό ηπρόλ ζα 

αλαπξνζαξκνζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Γειαδή ην κίζζσκα αλέξρεηαη ζε επξώ … (…) θαη 

ην αλαινγνύλ ηέινο ραξηνζήκνπ ζε επξώ … (…). Κάζε είδνπο θξαηήζεηο θαη ηέιε επί ηνπ κηζζώκαηνο 

πνπ θαζνξίδνληαη από ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαζώο θαη ηπρόλ ηέιε πνπ ζα αληηθαηαζηήζνπλ 

ην παξαπάλσ ηέινο ραξηνζήκνπ (π.ρ. ΦΠΑ) βαξύλνπλ ηνλ Δθκηζζσηή. 

7. Σν µίζζσµα ζα πξνθαηαβάιιεηαη από ην Μηζζσηή εληόο ηνπ 1
νπ

 15εκέξνπ θάζε µηζζσηηθνύ µήλα ζηνλ 

ππ’ αξ. …. ινγαξηαζκό πνπ ηεξεί ν Δθκηζζσηήο ζηελ Σξάπεδα …, ε δε θαηαβνιή ηνπ ζα 

απνδεηθλύεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν κε ην απνδεηθηηθό ηεο ηξάπεδαο, απνθιεηνκέλνπ θάζε άιινπ 

είδνπο απόδεημεο. 

8. Δμαηξεηηθά αλαθνξηθά κε ην κίζζσκα ηνπ πξώηνπ κηζζσηηθνύ κήλα, απηό ζα θαηαβιεζεί σο εμήο: … 
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9. Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη ν Μηζζσηήο δελ ζα θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο ζε πεξίπησζε κε εκπξόζεζκεο 

θαηαβνιήο ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο, πξηλ ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο θαη ηελ πίζησζε ηνπ 

ζρεηηθνύ πνζνύ από ηελ αξκόδηα Αξρή ρξεκαηνδόηεζεο ζην Μηζζσηή. 

10. Σν Μηζζσηή βαξύλνπλ ε δαπάλε θαηαλάισζεο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ν θόξνο θαζαξηόηεηαο, ηα 

δεκνηηθά ηέιε θσηηζκνύ θαη ππνλόκσλ, όια ηα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο 

ξεύκαηνο, ηειεθσλίαο θαη ύδξεπζε θαη νη θνηλόρξεζηεο δαπάλεο πνπ αλαινγνύλ ζην κίζζην (ζύκθσλα 

κε ηελ ππ’ αξ. … ύζηαζε νξηδνληίνπ ηδηνθηεζίαο θαη θαλνληζκνύ πνιπθαηνηθίαο), όπσο απηά 

ππνινγίδνληαη από ηε δηαρείξηζεο ηεο πνιπθαηνηθίαο, γηα όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα δηαξθείαο ηεο 

κίζζσζεο αλεμάξηεηα αλ βεβαηώλνληαη ζην όλνκα ηνπ Δθκηζζσηή ή ηνπ Μηζζσηή.  

11. Ο Μηζζσηήο ππνρξενύηαη λα κεηαθέξεη ζην όλνκά ηνπ ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ από ηελ έλαξμε ηεο 

παξνύζαο Μίζζσζεο ηηο παξνρέο ξεύκαηνο θαη ύδξεπζεο ηνπ Μηζζίνπ θαη ν Δθκηζζσηήο ππνρξενύηαη 

λα ηνπ παξαδώζεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν απαηηεζεί γηα ηε ζύλδεζε ησλ παξνρώλ απηώλ. 

12. Σν κίζζην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην κηζζσηή απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηε ζηέγαζε ησλ Τπεξεζηώλ 

ηνπ Μηζζσηή απαγνξεπόκελεο ηεο αιιαγήο ηεο ρξήζεσο, ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ 

Δθκηζζσηή. Γίλεηαη απνδεθηό από ηνλ Δθκηζζσηή όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ην 

Μηζζσηή (Ν. 4519/2018), απηόο είλαη δπλαηό λα νξγαλώλεη ζπλαληήζεηο, εθδειώζεηο, ζεκηλάξηα, 

μελαγήζεηο, επηζθέςεηο θιπ, νπόηε θαη θαηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μηζζσηή, ελδέρεηαη λα πξνθιεζεί 

θαη είλαη αλεθηή ε νπνηαδήπνηε ηπρόλ θίλεζε θαη ζόξπβνο. 

13. Δπηηξέπεηαη ζην Μηζζσηή, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, ε ηνπνζέηεζε θσηεηλήο ή κε επηγξαθήο επί ηεο 

πξόζνςεο ηνπ κηζζίνπ.  

14. Ο Μηζζσηήο ππνρξενύηαη λα θάλεη θαιή ρξήζε ηνπ κηζζίνπ θαη θαηά ηξόπν πνπ λα κε ζίγεη ηελ πγεία, 

εξγαζία, αζθάιεηα θαη ηα ρξεζηά ήζε ησλ πεξηνίθσλ θαη ινηπώλ ελνίθσλ ηνπ θηηξίνπ.  

15. Ο Μηζζσηήο δελ ππνρξεώλεηαη ζε θακία απνδεκίσζε ππέξ ηνπ Δθκηζζσηή, ε νπνία απνξξέεη από ηε 

ζπλήζε ρξήζε ή από ηελ θαθή θαηαζθεπή ηνπ θηεξίνπ ή γηα επηγελόκελεο βιάβεο ή δεκίεο ζην Μίζζην 

από ηπραίν γεγνλόο ή αλσηέξα βία. Ρεηά αλαγλσξίδεηαη όηη ε έλλνηα ηεο ζπλήζνπο ρξήζεσο ελ 

πξνθεηκέλσ, είλαη επξύηεξε ησλ θνηλώλ κηζζώζεσλ. 

16. Ο Δθκηζζσηήο ππνρξενύηαη θαζόζνλ ρξόλν δηαξθεί ε κίζζσζε λα ελεξγεί ηηο απαξαίηεηεο επηζθεπέο 

ζην Μίζζην θαη λα επαλνξζώλεη ηηο θζνξέο θαη βιάβεο, κέζα ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα από ηε 

ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηνπ Μηζζσηή. ε πεξίπησζε πνπ ν Δθκηζζσηήο δελ ελεξγήζεη γηα ηελ επηζθεπή 

ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ, ν Μηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα λα δηαθόςεη ηελ θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ 

κέρξη εθηειέζεσο ησλ εξγαζηώλ απηώλ ή λα πξνβεί ζε κνλνκεξή ιύζε ηεο κίζζσζεο, ή λα ελεξγήζεη 

ηηο επηζθεπέο εηο βάξνο ηνπ Δθκηζζσηή από ηελ εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ πίζησζε ησλ 

κηζζσκάησλ. Μεηά ηηο επηζθεπέο, ην πνζό πνπ ζα δαπαλεζεί παξαθξαηείηαη από ην Μηζζσηή από ηα 

κηζζώκαηα πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνύλ. 

17.  Ζ νιηθή ή κεξηθή ππνκίζζσζε θαη γεληθά ε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν νιηθή ή κεξηθή παξαρώξεζε ηεο 

ρξήζεο ηνπ κίζζηνπ ζε ηξίην, θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, απαγνξεύεηαη.  
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18. Ο Δθκηζζσηήο δηθαηνύηαη λα ηνπνζεηήζεη ζην κίζζην αλαγγειία κηζζώζεσο ηέζζεξηο (4) κήλεο πξηλ 

από ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο, εθόζνλ ν Μηζζσηήο δελ αζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ γηα παξάηαζε ηεο 

παξνύζαο ζύκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηεο παξνύζαο, ζηελ πεξίπησζε δε απηή αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε 

λα αλέρεηαη ηελ επίζθεςε ηνπ κηζζίνπ εθ κέξoπο ησλ ππνςεθίσλ λέσλ κηζζσηώλ. 

19. Καζπζηέξεζε θαηαβνιήο ελ όισ ή ελ κέξεη ηνπ κηζζώκαηνο, νπνηνπδήπνηε κελόο κε ηελ επηθύιαμε 

ηεο παξ. 9 ηεο παξνύζαο, όπσο θαη ε κε ηήξεζε νπνηνπδήπνηε όξνπ ηνπ παξόληνο ζπλεπάγεηαη ηε ιύζε 

ηεο παξνύζαο κίζζσζεο θαη ηελ απόδνζε ηνπ Μηζζίνπ, εθόζνλ ν Δθκηζζσηήο ελεκεξώζεη ζρεηηθά 

εγγξάθσο ην Μηζζσηή θαη παξέιζεη έλαο (1) κήλαο ρσξίο λα αληαπνθξηζεί ν Μηζζσηήο ζηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ.  

20. Ο Μηζζσηήο, δύλαηαη λα ιύζεη κνλνκεξώο ηε κίζζσζε ρσξίο θακία άιιε απνδεκίσζε ηνπ Δθκηζζσηή 

εάλ: 

α) θαηαξγεζεί ην ζύλνιν ή κέξνο ησλ ζηεγαδόκελσλ ζην κίζζην Τπεξεζηώλ ηνπ, 

β) κεηαθέξεη ζηεγαδόκελε ππεξεζία ζε αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηνπ, 

γ) πξνζθεξζεί ζε απηόλ (ζην Μηζζσηή) από ηξίηνλ, ε δσξεάλ ρξήζε θαηάιιεινπ αθηλήηνπ γηα ηνλ 

ππόινηπν ρξόλν ηεο κίζζσζεο, 

δ) αλαδηνξγαλσζνύλ νη Τπεξεζίεο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ώζηε ην κίζζην λα κελ εμππεξεηεί 

ηηο αλάγθεο ηεο ή λα κελ είλαη απαξαίηεην,  

ε) κεηαθεξζεί ζε άιιν ηόπν, έζησ θαη πξνζσξηλά, 

ζη) επέιζεη νπνηαδήπνηε άιιε κεηαβνιή ζην θαζεζηώο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ώζηε ην κίζζην λα κελ εμππεξεηεί 

ηηο αλάγθεο ηεο ή λα κελ είλαη απαξαίηεην, 

Γηα ηελ θαηά ηα αλσηέξσ ιύζε ηεο κίζζσζεο, απαηηείηαη έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηνλ Δθκηζζσηή εμήληα (60) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία, ε νπνία θαζνξίδεηαη σο εκεξνκελία ιύζεσο ηεο κίζζσζεο, από 

ηελ νπνία θαη παύεη θάζε ππνρξέσζε ηνπ Μηζζσηή γηα θαηαβνιή κηζζώκαηνο. 

21. Ο Μηζζσηήο ππνρξενύηαη λα επηηξέπεη ζε εθπξόζσπν ηνπ Δθκηζζσηή λα επηζθέπηεηαη ην κίζζην 

αθίλεην γηα λα δηαπηζηώλεη ηελ θαιή θαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο κίζζσζεο ρξήζε ηνπ. 

22. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, δηαξθνύζεο ηεο κίζζσζεο, ην Μίζζην πεξηέιζεη κε νπνηνλδήπνηε λόκηκν 

ηξόπν ζηελ θπξηόηεηα, λνκή, επηθαξπία, ρξήζε, θ.ιπ. άιινπ πξνζώπνπ, ε κίζζσζε ζπλερίδεηαη 

αλαγθαζηηθά ζην πξόζσπν ηνπ λένπ ηδηνθηήηε, λνκέα, θ.ιπ. (θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ), ν νπνίνο 

ζεσξείηαη εθεμήο σο ν λένο εθκηζζσηήο, ν νπνίνο ππεηζέξρεηαη ζηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο 

ηνπ πξνεγνύκελνπ εθκηζζσηή. ηνλ λέν εθκηζζσηή θαηαβάιινληαη ηα κηζζώκαηα από ηελ ζηηγκή ηεο 
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θνηλνπνίεζεο ζην Μηζζσηή ηνπ νηθείνπ λόκηκνπ ηίηινπ θαη ηεο πξάμεο κεηαγξαθήο ηνπ, βάζεη ηνπ 

νπνίνπ θαηέζηε ν λένο εθκηζζσηήο θύξηνο, λνκέαο, θι.π. 

23. Όινη νη όξνη ηεο µηζζσηηθήο απηήο ζύµβαζεο ζεσξνύληαη νπζηώδεηο θαη ε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε 

ζεµειηώλεη ιόγν θαηαγγειίαο ηεο ζύµβαζεο θαη ζπλεπάγεηαη ηελ ιύζε ηεο µίζζσζεο. Ζ κε ελάζθεζε 

ησλ δηθαησκάησλ νπνηνπδήπνηε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, πνπ πεγάδνπλ από ηελ παξνύζα κίζζσζε, 

επί καθξνύ ρξόλνπ, δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί ζε θακία πεξίπησζε όηη απνηειεί ζησπεξή παξαίηεζε 

από ηα δηθαηώκαηά ηνπ ή απνδπλάκσζε απηώλ, ηα νπνία δηαηεξνύληαη ζην αθέξαην θαη κπνξεί ην 

κέξνο απηό λα ηα αζθήζεη νπνηεδήπνηε ην απνθαζίζεη. 

24. Σξνπνπνίεζε νπνηνπδήπνηε όξνπ ηνπ παξόληνο απνδεηθλύεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ εγγξάθσο.  

25. Γηα ηε λόκηκε ππνγξαθή ηνπ παξόληνο έρεη εθδνζεί ην ππ’ αξ. … Πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο 

(ΠΔΑ). 

26. Ρεηά ζπκθσλείηαη δηα ηεο παξνύζεο όηη όιεο νη επηδόζεηο δηθαζηηθώλ θαη εμσδίθσλ εγγξάθσλ πνπ 

αθνξνύλ ζηελ παξνύζα κίζζσζε ζα γίλνληαη ζηελ θαηνηθία πνπ δειώλεη ν Δθκηζζσηήο παξαπάλσ. Ο 

Δθκηζζσηήο ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζην Μηζζσηή θάζε κεηαβνιή ηεο δεισζείζαο 

θαηνηθίαο ηνπ. 

27. ε πεξίπησζε δηαθνξώλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθύςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ 

εθαξκνγή ηνπ παξόληνο ή εμ αθνξκήο απηνύ, ηα ζπκβαιιόκελα κέξε ζα θαηαβάιινπλ θάζε 

πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηώλ 

ζπλαιιαθηηθώλ εζώλ. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηό λα επηιπζεί ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ 

νξηδόκελα, αξκόδηα ζα είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο έδξαο ηνπ Μηζζσηή. 

Ζ παξνύζα ζπληάρζεθε ζε δύν (2) αληίηππα θαη θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο έιαβε έλα. 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

Ο ΜΗΘΩΣΖ         Ο ΔΚΜΗΘΩΣΖ 
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