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ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

    Επαναληπηικού Πλειοδοηικού Διαγφνιζμού με ζθραγιζμένες 

προζθορές για ηην εκμίζθφζη ενός ιζογείοσ καηαζηήμαηος ηοσ 

Επιμεληηηριακού κηηρίοσ, εμβαδού 55,77 η.μ.  με κριηήριο καηακύρφζης 

ηην συηλόηερη ηιμή και ζσνεκηίμηζη ηης εμπειρίας ηοσ Αναδότοσ. 

 

Σο Δπιμεληηήπιο Υανίυν, έσονηαρ ςπότη: 

 Σιρ διαηάξειρ ηος Ν.2286/95 «Ππομήθειερ ηος Γημόζιος Σομέα» 

 Σιρ διαηάξειρ ηος ΠΓ. 363/1979 {118/2007} «Κανονιζμόρ Ππομηθειών 

Γημοζίος» 

 Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 2081/1992 «Ρύθμιζη ηος θεζμού ηυν 

Δπιμεληηηπίυν» 

 ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 3419/2005 «Γ.Δ.ΜΖ και Δκζςγσπονιζμόρ ηηρ 

Δπιμεληηηπιακήρ Νομοθεζίαρ» 

 Σην με απιθ. 27/2013 απόθαζη ηηρ Γιοικηηικήρ Δπιηποπήρ ηος 

Δπιμεληηηπίος Υανίυν 



 

Πποκηπύζζει Δπαναληπηικό Πλειοδοηικό Γιαγυνιζμό με ζθπαγιζμένερ 

πποζθοπέρ και κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην ςτηλόηεπη ηιμή και ζςνεκηίμηζη 

ηηρ εμπειπίαρ ηος Αναδόσος για ηην εκμίζθυζη ενόρ ιζογείος καηαζηήμαηορ ηος 

Δπιμεληηηπιακού Κηηπίος με ηοςρ παπακάηυ όποςρ και πποϋποθέζειρ: 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

       Ο δηαγσληζκόο ζα ιάβεη ρώξα ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ,  2νο όξνθνο, Δι. Βεληδέινπ αξ. 4, θαηά ηελ 8
ε
 Μαΐνπ 2013, εκέξα 

ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε θαη πεξί ώξα 12.00. 

    Γηα ηελ εθκίζζσζε ελόο ηζνγείνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ  Δπηκειεηεξηαθνύ  Μεγάξνπ 

εκβαδνύ 55,77 η.κ. 

    Σν Δπηκειεηήξην Υαλίσλ, θαηόπηλ ηεο κε αξηζ.  27/17-4-2013 απόθαζεο ηεο  

Γηνηθεηηθήο ηνπ Δπηηξνπήο, πξνθεξύζζεη επαλαιεπηηθό πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πςειόηεξε ηηκή θαη 

ζπλεθηίκεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ αλαδόρνπ, γηα ηελ εθκίζζσζε ενόρ ιζογείος 

καηαζηήμάηορ ηνπ Δπηκειεηεξηαθνύ θηηξίνπ, εκβαδνύ 55,77 η.κ., θείκελνπ επί ηεο 

νδνύ Δι. Βεληδέινπ αξ. 4 ζην ηζόγεην ηνπ Δπηκειεηεξηαθνύ Μεγάξνπ θαη 

παξαπιεύξσο ησλ γξαθείσλ ηεο ΑΝΔΚ. 

       Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ 363/79, 

[118/2007 θαη ηνπ Ν.2081/92, όπσο ηζρύεη] ππό ηνπο θαησηέξσ, δεζκεπηηθνύο γηα 

ηνπο ελδηαθεξόκελνπο πιεηνδόηεο, όξνπο: 

Άπθπο 1. 

   Ζ κίζζσζε ζα έρεη δηάξθεηα δώδεθα (12) έηε,  πξνζδηνξηδόκελε ζπγθεθξηκέλα ζην 

κηζζσηήξην  ζπκβόιαην, πνπ πξόθεηηαη λα ππνγξαθεί από ηα δύν ζπκβαιιόκελα 

κέξε  (Δπηκειεηήξην Υαλίσλ θαη πξνθξηζέληα πιεηνδόηε). Παξάιιεια, ζα 

ππνγξαθεί  πξσηόθνιιν παξάδνζεο – παξαιαβήο.  Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο δύλαηαη 

λα παξαηαζεί κόλν θαηόπηλ γξαπηήο ζπκθσλίαο ησλ κεξώλ.  

Άπθπο 2. 

    Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό έρεη θάζε ππεξεζία ηνπ  Γεκνζίνπ, ή  

Ν.Π.Γ.Γ. θαη θάζε ελδηαθεξόκελνο γηα επαγγεικαηηθή-εκπνξηθή ρξήζε, ε επηρείξεζε 

ηνπ νπνίνπ εληάζζεηαη   ηόζν ζηνλ δεκόζην,  όζν θαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα. 

Ρεηά εμαηξνύληαη:  (α) νη επηρεηξήζεηο πνπ αζθνύλ βηνηερληθή δξαζηεξηόηεηα, (β) νη 

επηρεηξήζεηο λπθηεξηλήο δηαζθέδαζεο, (γ) νη επηρεηξήζεηο εζηίαζεο (δ) θξενπσιεία, 

ςαξάδηθα θαη ελ γέλεη νη επηρεηξήζεηο πνπ θάλνπλ ρξήζε εύθιεθησλ θαη επηθίλδπλσλ 

πιηθώλ.  



Άπθπο 3. 

    Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί κε ζθξαγηζκέλεο έγγξαθεο πξνζθνξέο, πνπ ζα 

ππνβιεζνύλ κέρξη θαη κία ώξα πξηλ ηελ ώξα έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ήηνη ηελ 

11:00 π.κ. 

    Ο δηαγσληζκόο ζα ιάβεη ρώξα ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ,  2
νο

 όξνθνο, Δι. Βεληδέινπ αξ. 4, Υαληά, θαηά ηην 8
η
 Μαΐος 2013, 

ημέπα ηηρ εβδομάδαρ Σεηάπηη και από ώπα 12.00 έυρ 13.00. 

    Σα απαηηνύκελα γηα ηε ζπκκεηνρή δηθαηνινγεηηθά πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξώο ζην 

Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ παξόληνο. 

Άπθπο 4. 

     Οη πξνζθνξέο, ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα απνθιεηζηηθά κέζα ζε 

θάθειν πνπ παξέρεηαη από ηελ Τπεξεζία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ηελ έλδεημε: 

 

ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ : 

«ΔΚΜΗΘΩΖ ΣΟΤ ΗΟΓΔΗΟΤ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ 55,77 η.μ. ΣΟΤ ΔΒΔΥ» 

 

Οη πξνζθνξέο κε πνηλή απόξξηςεο γηα ηππηθνύο ιόγνπο, δελ πξέπεη λα θέξνπλ 

ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε 

δηόξζσζε, πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε από ηνλ 

πξνζθέξνληα. Ζ αξκόδηα Δπηηξνπή Πξνκεζεηώλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ πνπ 

ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξ. 1/2013 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ, 

πξνζππνγξάθεη ην αλαθεθαιαησηηθό θύιιν κε ηηο ηπρόλ δηνξζώζεηο θαη ηηο αλαθέξεη 

ζην ζπληαζζόκελν πξαθηηθό.  

Ο πξνζθέξσλ ππνρξενύηαη κε πνηλή απόξξηςεο γηα ηππηθνύο ιόγνπο, λα 

πξνζθνκίζεη όια ηα δεηνύκελα ζηνηρεία, ζύκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε νδεγίεο.  

Οη πξνζθνξέο ζα απνζηέιινληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε νπνηνδήπνηε 

ηξόπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απόδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε όηη απηέο 

ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέρξη ηελ 11
ε
 πξσηλή ηεο εκεξνκελίαο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Οη  θαηά απηό ηνλ ηξόπν ππνβαιιόκελεο πξνζθνξέο 

παξαδίδνληαη από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζθξαγηζκέλεο, ζηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηώλ 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ πνπ ζπγθξνηήζεθε θαηόπηλ θιεξώζεσο κε ηελ ππ’ αξ. 

1/2013 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ. 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηώλ ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ 



απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή από ηελ νπνία 

απνξξίπηνληαη σο εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ΓΔΝ γίλνληαη δεθηέο (νη δηαγσληδόκελνη ζα 

πξνζθέξνπλ κία θαη κόλν πξνζθνξά). 

Οη κεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ ρνξεγείηαη από ηελ Τπεξεζία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Μαδί κε 

ηα ππόινηπα δηθαηνινγεηηθά νη κεηέρνληεο ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ επίζεο 

δήισζε πεξί γλώζεο θαη απνδνρήο πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όισλ ησλ όξσλ ηεο 

πξνθήξπμεο. 

   Σο ελάσιζηο όπιο μηνιαίος μιζθώμαηορ ηηρ έγγπαθηρ πποζθοπάρ ανέπσεηαι 

ζηο ποζόν ηυν σιλίυν οκηακοζίυν εςπώ (€ 1.800).  

Άπθπο 5. 

       Κάζε πξνζθνξά πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζε 

δηαγσληζκό, από αλαγλσξηζκέλε Σξάπεδα πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα, γηα πνζό ίζν 

κε ην πξνηεηλόκελν ειάρηζην κεληαίν όξην κηζζώκαηνο, ήηνη εςπώ σιλίυν 

οκηακοζίυν (€ 1.800), ζαλ εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό (ζςνημμένο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η). 

     ε πεξίπησζε κε αλάδεημεο ηνπ κεηέρνληνο ζην δηαγσληζκό σο πιεηνδόηε, ε 

εγγύεζε επηζηξέθεηαη ζε απηόλ κεηά από ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ. ηνλ 

ηειεπηαίν πιεηνδόηε επηζηξέθεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο, 

νπόηε θαη αληηθαζίζηαηαη κε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ αλαθέξεηαη ζην επόκελν 

άξζξν. 

Άπθπο 5α. 

    Με ηελ ππνγξαθή ηεο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο ν ηειηθόο πιεηνδόηεο – κηζζσηήο, πνπ 

ζα αλαδεηρζεί από ηνλ δηαγσληζκό, ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη ζην Δπηκειεηήξην 

εγγπεηηθή επηζηνιή, από αλαγλσξηζκέλε Σξάπεδα πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα, 

δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο, ζε αληηθαηάζηαζε ηεο πξνεγνύκελεο, γηα πνζό 

ίζν κε δύν κεληαία κηζζώκαηα, ε νπνία ζα ζπκπιεξώλεηαη θάζε θνξά πνπ ζα 

απμάλεηαη ην κεληαίν κίζζσκα, ώζηε λα είλαη πάληα ίζε κε δύν κεληαία  κηζζώκαηα 

(ζςνημμένο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ). 

    Ζ εγγπεηηθή απηή επηζηνιή ζα παξακείλεη θαηαηεζεηκέλε ζηελ ππεξεζία ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ, ζα αλαλεώλεηαη δε, ή ζα αληηθαζίζηαηαη κε λέα, δέθα 

ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ από ηελ εθάζηνηε ιήμε ηεο, κε κέξηκλα θαη επζύλε ηνπ 

κηζζσηή, ρσξίο λα είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην  Δπηκειεηήξην Υαλίσλ ε ζρεηηθή 

πξνεηδνπνίεζε ηνπ κηζζσηή. ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο αλαλέσζεο ηεο θαηά ηα 

αλσηέξσ, ε εγγπεηηθή απηή επηζηνιή θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ 



Δπηκειεηεξίνπ, ρσξίο όριεζε ή πξνεηδνπνίεζε ηνπ κηζζσηή, θνηλνπνηείηαη δε απιά 

ζε απηόλ ε πεξί θαηαπηώζεσο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο εληνιή πξνο ηελ Σξάπεδα. 

   Πεξαηηέξσ, ζηελ πεξίπησζε απηή επέξρνληαη νη θαησηέξσ ζηελ παξ. Γ νξηδόκελεο 

ζπλέπεηεο: 

 Α) Σν Δπηκειεηήξην δηθαηνύηαη λα εηζπξάηηεη από ηελ παξαπάλσ εγγπεηηθή 

επηζηνιή, κε ηζόπνζε θαηάπησζε ηεο, θάζε νθεηιή ηνπ  κηζζσηή από κηζζώκαηα, 

ζπκβαηηθά πξόζηηκα, δαπάλεο ππξαζθάιεηαο, νθεηιέο ζε νξγαληζκνύο θνηλήο 

σθέιεηαο (ΓΔΖ, ΟΣΔ, ύδξεπζε θιπ) θαη γεληθά από νπνηαδήπνηε νθεηιή ηνπ. 

Β) Δθόζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κηζζώζεσο ε παξαπάλσ εγγπεηηθή επηζηνιή 

κεησζεί, ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα πξνβαίλεη άκεζα ζηε ζπκπιήξσζε ηεο ζην θαηά 

ηε ζύκβαζε απαηηνύκελν εθάζηνηε ύςνο, κέζα ζε είθνζη κέξεο από ηηο πξνο ηνύην 

εηδηθήο πξνζθιήζεσο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

Γ) Δθόζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κηζζώζεσο ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαηαπέζεη ππέξ 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ή κεησζεί γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ρσξίο ν κηζζσηήο λα αλαλεώζεη, 

ζπκπιεξώζεη ή αληηθαηαζηήζεη απηήλ κέζα ζηηο θαζνξηδόκελεο πξνζεζκίεο, 

παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζην  Δπηκειεηήξην λα θαηαγγείιεη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ή 

δηακαξηπξία ηε κίζζσζε. 

   Ζ επαπμεκέλε εγγύεζε παξακέλεη ζηα ρέξηα  ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ σο 

εγγύεζε γηα ηελ αθξηβή εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο. 

   Σεο πξνο εγγπνδνζία ππνρξέσζεο απαιιάζζνληαη ην Γεκόζην, νη Γήκνη θαη νη 

θνηλόηεηεο θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. 

Άπθπο 6. 

   ηελ πεξίπησζε πνπ δύν ή πεξηζζόηεξνη πιεηνδόηεο πξνζθέξνπλ ην απηό κίζζσκα, 

ην αξκόδην όξγαλν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζα απνθαζίζεη ηελ θαηαθύξσζε ζηνλ 

ζπγθεληξώλνληα ηα πεξηζζόηεξα νπζηαζηηθά πξνζόληα, ζπλεθηηκώληαο ηελ εκπεηξία 

ηνπ ζηνλ ηνκέα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη . 

   Αλ νη πιεηνδόηεο παξνπζηάζνπλ ηα ίδηα νπζηαζηηθά πξνζόληα, ε θαηαθύξσζε 

ελεξγείηαη κε θιήξσζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε. 

   Άπθπο 7. 

   Σν επηηεπρζέλ κίζζσκα ζα πξνθαηαβάιιεηαη ζην πξώην ηξηήκεξν θάζε κηζζσηηθνύ 

κήλα ζηα γξαθεία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηνλ άλσζελ ηνπ κίζζηνπ  

όξνθν. 

    Σν κεληαίν κίζζσκα ζα αλαπξνζαξκόδεηαη θάζε ρξόλν, ζε πνζνζηό ίζν κε ην 

δείθηε Σηκώλ Καηαλαισηή, όπσο απηόο ππνινγίδεηαη από ηελ Δ..Τ.Δ., πιένλ δύν 

πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ [2%] πξνζζεηηθά ζην κεληαίν κίζζσκα ηνπ ακέζσο 

πξνεγνπκέλνπ έηνπο. 



   Ο κηζζσηήο ζα επηβαξύλεηαη πέξαλ ηνπ κηζζώκαηνο, κε ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο θαη 

ηα ηέιε ραξηνζήκνπ. 

   Πιένλ ηνπ κηζζώκαηνο, ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη ηα εμήο πνζά: 

 Σα έμνδα δεκνζηεύζεσο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα όπνηα ηπρόλ έμνδα θαηάξηηζεο 

ηεο ζύκβαζεο εθ’ άπαμ. 

 Σν ραξηόζεκν, ηνπο Γεκνηηθνύο θόξνπο, ηέιε θαζαξηόηεηαο, ύδξεπζεο, 

θσηηζκνύ, θνηλόρξεζηεο δαπάλεο, λόκηκεο θξαηήζεηο πνπ θαηά λόκν 

θαηαβάιινληαη , όηαλ εηζπξάηηνληαη ηα κηζζώκαηα  θαη 

 γεληθά θάζε ηέινο ή δηθαίσκα πνπ επηβάιιεηαη πξνο εμππεξέηεζε ηεο ρξήζεο 

ηνπ κηζζίνπ θαη επηβαξύλεη εθ ηεο θύζεο ηεο ηνλ κηζζσηή. 

    Ζ αλσηέξσ απαξίζκεζε είλαη ελδεηθηηθή θαη όρη πεξηνξηζηηθή. 

    Οη όξνη ηνπ παξόληνο απνηεινύλ νπζηώδεηο δηαηάμεηο ηεο ζύκβαζεο θαη ε κε 

θαηαβνιή ησλ σο άλσ πνζώλ ζεσξείηαη σο θαζπζηέξεζε κηζζώκαηνο, πνπ 

ζπλεπάγεηαη ηελ εμσζηέα δηαδηθαζία. 

    Ζ θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ ζα απνδεηθλύεηαη κε έγγξαθεο απνδείμεηο ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ. 

   ην κίζζην ππάξρεη παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη ύδξεπζεο. Ο κηζζσηήο ζα 

δηελεξγήζεη όιεο ηηο λόκηκεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επ’ νλόκαηί ηνπ έθδνζε ησλ 

ινγαξηαζκώλ ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη ηνπ λεξνύ, βαξπλόκελνο κε θάζε ζρεηηθή δαπάλε πξνο 

ηνύην. Όινπο ηνπο νηθείνπο ινγαξηαζκνύο ππνρξενύηαη λα εμνθιεί πξνζεθόλησο θαη 

εκπξνζέζκσο ν κηζζσηήο. Δπίζεο, ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή ηεο 

αλαινγίαο ηνπ κηζζίνπ επί ηνπ ηέινπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, πνπ ελζσκαηώλεηαη ζηνλ 

ινγαξηαζκό ηεο ΓΔΖ θαη επί ηνπ ηέινπο ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο επί ηνπ 

θαηαβαιινκέλνπ κηζζώκαηνο, αλ απηό επηβιεζεί ζην κέιινλ [ή νηηδήπνηε άιινπ 

κειινληηθά επηβιεζεί]. 

   ε πεξίπησζε άξλεζεο ή θαζπζηέξεζεο θαηαβνιήο ησλ κηζζσκάησλ, όπσο θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο, ην Δπηκειεηήξην 

Υαλίσλ έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο, κε όιεο ηηο ζε 

βάξνο ηνπ κηζζσηή ζπλέπεηεο θαη λα πξνβεί ζηηο λόκηκεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνβνιή 

ηνπ κηζζσηή από ην κίζζην. 

    Ο κηζζσηήο δελ δηθαηνύηαη απνδεκίσζε ή κείσζε ηνπ ελνηθίνπ γηα νπνηνλδήπνηε 

ιόγν. 

Άπθπο 8. 

      Σν κίζζην ρξήδεη ηερληθώλ παξεκβάζεσλ/εξγαζηώλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπαιέηαο 

εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ κηζζίνπ θαη ηε ζύλδεζή ηεο κε ην απνρεηεπηηθό δίθηπν.  Σν 

επηκειεηήξην έρεη εθπνλήζεη όιεο ηηο ζρεηηθέο κειέηεο θαη πθίζηαηαη ε ζρεηηθή 

ππνδνκή.  



    Οη εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπαιέηαο θαη ζύλδεζήο ηεο κε ην 

απνρεηεπηηθό δίθηπν απαηηνύλ εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία κε εκπεηξία ζε αλάινγεο 

εξγαζίεο δηόηη :  

 Σν έξγν βξίζθεηαη ζε πεξηνρή κε απμεκέλε θπθινθνξία πεδώλ θαη 

απηνθηλήησλ. 

 Ζ κε εμεηδίθεπζε ηνπ ζπλεξγείνπ ππάξρεη πεξίπησζε λα πξνθαιέζεη 

αλεπαλόξζσηε δεκηά θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ από εζθαικέλε 

εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο. 

   Σα πξνβιεπόκελα έξγα, ηα νπνία αθνξνύλ ζην ηκήκα ηνπ θηηξίνπ πνπ απνηειεί ηνλ 

κίζζην ρώξν,  ζα πινπνηεζνύλ κε ηελ απνθιεηζηηθή θξνληίδα θαη έμνδα ηνπ 

πιεηνδόηε-κηζζσηή, κε ηελ επίβιεςε, όκσο θαη πάληα, αξκνδίσλ κεραληθώλ επηινγήο 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζε όια ηα ζηάδηα  ησλ εξγαζηώλ. 

   Ο αλσηέξσ όξνο απνηειεί απαξάβαηε πξνϋπόζεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ παξόληα  

δηαγσληζκό. 

   Ο πιεηνδόηεο/κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα εθδώζεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο από ην λόκν 

άδεηεο θαη λα ζπκκνξθώλεηαη πιήξσο κε όινπο ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο. 

     Οη παξαπάλσ εξγαζίεο ζα παξακείλνπλ επ’ σθειεία ηνπ κηζζίνπ θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο θαη κεηά ηε ιήμε ή θαζ’ νπνηνλδήπνηε ηξόπν ιύζεο απηήο,  

πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηόηεηα ηνπ ηδηνθηήηε  ηνπ αθηλήηνπ [Δπηκειεηήξην Υαλίσλ]  

θαη ζηε δηνίθεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ, ρσξίο ν κηζζσηήο λα δηθαηνύηαη λα δεηήζεη 

νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε γη ’απηέο, γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νύηε θαη θαηά ηεο πεξί 

αδηθαηνινγήηνπ πινπηηζκνύ, δηαηάμεηο. 

    Σν ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ πξέπεη λα έρεη πινπνηεζεί ζε δηάζηεκα 2 [δύν] κελώλ 

από ηελ ππνγξαθή ηεο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο, ή από ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο 

αδείαο, ιακβαλνκέλεο ππόςε νπνηαζδήπνηε εκεξνκελίαο από ηηο δύν  είλαη 

κεηαγελέζηεξε. 

Άπθπο 9. 

    Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα αζθαιίδεη κε δηθά ηνπ έμνδα ην κίζζην, σο ζπκβαηηθή 

ηνπ ππνρξέσζε, θαηά παληόο θηλδύλνπ, όπσο ζεηζκνύ, ππξθαγηάο θιπ, ζε όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, γηα πνζό ζύκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπ αμία, όπσο ζα 

πξνζδηνξίδεηαη από ην Δπηκειεηήξην Υαλίσλ. 

    Ο κηζζσηήο νθείιεη επίζεο λα αζθαιίζεη ηα πξνβιεπόκελα έξγα,  θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπο,  θαηά παληόο θηλδύλνπ εξγνιαβίαο, γηα πνζό ίζν πξνο 

ηνλ πξνϋπνινγηζκό ησλ έξγσλ. 

   Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ζην Δπηκειεηήξην Υαλίσλ ην πξώην 

αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην, καδί κε ηελ απόδεημε πιεξσκήο ησλ αζθαιίζηξσλ, θαηά 

ηε δηαδηθαζία παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ηνπ κηζζίνπ εθ κέξνπο ηνπ, ην νπνίν ζα 

αλαλεώλεη θάζε ρξόλν έλα κήλα πξηλ από ηε ιήμε ηνπ θαη ζα ην παξαδίδεη ζην 

Δπηκειεηήξην, καδί κε ηελ απόδεημε πιεξσκήο ησλ αζθαιίζηξσλ. 



Άπθπο 10. 

    Ζ εθκίζζσζε ζεσξείηαη ζπλαθζείζα κε ηελ έγγξαθε γλσζηνπνίεζε εθ κέξνπο ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ πξνο ηνλ πξνθξηζέληα πιεηνδόηε ηεο θαηαθπξώζεσο ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ Γηαγσληζκνύ. 

    Δάλ ν κηζζσηήο δελ πξνζέιζεη πξνο ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ εληόο 

πξνζεζκίαο δεθαπέληε [15] εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο άλσ θαηαθύξσζεο,  

θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηεο Γηνηθεηηθήο  Δπηηξνπήο, νπόηε θαηαπίπηεη 

απηνδηθαίσο ε θαηαηεζείζα εγγύεζή ηνπ.  ηελ πεξίπησζε απηή ην Δπηκειεηήξην 

Υαλίσλ έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε λέα κίζζσζε θαη κάιηζηα άλεπ δηαγσληζκνύ  

εηο  βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε θαη ν κηζζσηήο πνπ εμέπεζε ππνρξεώλεηαη 

επηπιένλ : (α) ζηελ θαηαβνιή ηεο ηπρόλ επί έιαηηνλ δηαθνξάο ηνπ κηζζώκαηνο κέρξη 

ηε ιήμε ηνπ νξηζζέληνο ζηε δηαθήξπμε ρξόλνπ εθκίζζσζεο θαη (β) ζηελ αλόξζσζε -

θαηά ηηο πεξηζηάζεηο– πξνμελεζείζαο δεκίαο ζην Δπηκειεηήξην, πξνεξρόκελεο από 

ηελ αζέηεζε ηεο ππνρξέσζήο ηνπ πξνο ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 

    Οη θαηά ην πξνεγνύκελν εδάθην ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδεηρζέληνο πιεηνδόηε 

βεβαηώλνληαη κε θαηαινγηζκό, πνπ ελεξγείηαη κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ 

δηνηθνύληνο ζπιινγηθνύ νξγάλνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

        Σν θαηαινγηδόκελν πνζό εηζπξάηηεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία εηζπξάμεσο 

Γεκνζίσλ εζόδσλ. 

Άπθπο 11. 

    Σν Δπηκειεηήξην δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή γηα ηελ πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε, ζηελ νπνία επξίζθεηαη ην κίζζην, νύηε ζπλεπώο ππνρξενύηαη ζην εμήο 

ζηελ επηζηξνθή, ή ηε κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο, ή ηεο ιύζε ηεο ζύκβαζεο. 

    Δμάιινπ, ν κηζζσηήο είδε ην κίζζην θαη ην βξήθε ηεο ηειείαο αξεζθείαο ηνπ. 

    Κάζε επηζθεπή, απαξαίηεηε ή κε, θαη θάζε βειηησηηθή θίλεζε πνπ ηπρόλ ζα θάλεη 

ν κηζζσηήο βαξύλνπλ ηνλ ίδην θαη κόλνλ απηόλ θαη κεηά ηελ θαζνηνλδήπνηε ηξόπν 

ιήμε ηεο κίζζσζεο παξακέλνπλ ζε όθεινο ηνπ  κηζζίνπ, άλεπ ππνρξέσζεο ηνπ 

εθκηζζσηή λα απνδεκηώζεη ην κηζζσηή γηα ηηο πξνθείκελεο δαπάλεο. 

   Πάλησο νπδεκία επηζθεπή, βειηίσζε, ή πξνζζήθε επηηξέπνληαη άλεπ ηεο έγγξαθεο 

ζπλαίλεζεο ηνπ εθκηζζσηή. 

Άπθπο 11α. 

   Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ην κίζζην ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο θαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε όιεο ηηο πξνο ηνύην ππνδείμεηο ησλ 

αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ Δπηκειεηήξηνπ Υαλίσλ. Πεξαηηέξσ, ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη 

λα θάλεη θαιή ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, άιισο επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε γηα θζνξέο ή 

βιάβεο πνπ πξνθιήζεθαλ ζην κίζζην από απηόλ ή από άηνκα πνπ εηζήιζαλ ζ’ απηό 

κε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ. Αθόκε, ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ην κίζζην θαζαξό θαη λα ην 

ρξεζηκνπνηεί κε ηξόπν πνπ λα κελ ζίγεη ηελ εζπρία, ηελ πγεία, εξγαζία, αζθάιεηα θαη 

ηα ρξεζηά ήζε ησλ ρξεζηώλ ησλ ινηπώλ γξαθείσλ ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ γεηηνληθώλ 



αθηλήησλ, λα κελ θαηαιακβάλεη θαη λα κελ ξππαίλεη ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαη 

λα κελ εηζάγεη ζην κίζζην επηθίλδπλα θαη εύθιεθηα πιηθά. 

      Ρεηά επηζεκαίλεηαη όηη ν κηζζσηήο δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα θάλεη 

ρξήζε ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ηνπ θηεξίνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηε λόηηα πιεπξά ηνπ. 

   Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα έρεη 

εγθαηεζηεκέλν ζύζηεκα ππξαζθάιεηαο, πνπ λα είλαη ζύκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

   Ο κηζζσηήο θαηά ηε ιήμε, ή κε νηνλδήπνηε ηξόπν ιύζε ηεο κίζζσζεο, ππνρξενύηαη 

λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ ίδηα θαιή θαηάζηαζε πνπ ηα παξέιαβε, άλεπ 

εηδνπνίεζεο ηνπ εθκηζζσηή. 

Άπθπο 12. 

    Σν Δπηκειεηήξην δελ ππνρξενύηαη ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κηζζσηή ζην κίζζην, 

νύηε απαιιάζζεηαη ν ηειεπηαίνο από ηελ πιεξσκή ηνπ κηζζώκαηνο, εθόζνλ δελ 

θάλεη  ρξήζε ηνπ κίζζηνπ άλεπ ππαηηηόηεηαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

Άπθπο 13. 

   Απαγνξεύεηαη ε ππεθκίζζσζε θαη ε κε νηνλδήπνηε άιιν ηξόπν παξαρώξεζε ηεο 

ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ. 

    Δπίζεο απαγνξεύεηαη ε ζησπεξή παξάηαζε θαη αλαλέσζε ηεο κίζζσζεο. Γηα 

θαλέλαλ ιόγν δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζησπεξή αλακίζζσζε ή ζησπεξή παξάηαζε 

ηνπ ρξόλνπ ηεο κίζζσζεο ε γηα νπνηαδήπνηε αηηία ηπρόλ παξακνλή ηνπ κηζζσηή ζην 

κίζζην κεηά ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο. Σν πνζόλ πνπ ηπρόλ ζα εηζπξαρζεί από ην 

Δπηκειεηήξην θαηά ηνλ ρξόλν απηόλ ζα ζεσξείηαη όηη ηνπ θαηαβιήζεθε ιόγσ 

απνδεκίσζήο ηνπ γηα ηελ κε εκπξόζεζκε παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ. Ρεηή ή ζησπεξή 

παξάηαζε ηεο κίζζσζεο δελ ηεθκαίξεηαη θαη αλ αθόκε ην Δπηκειεηήξην ραξαθηήξηζε 

ζε απόδεημε πνπ αθνξά ρξόλν κεηά ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο ην πνζό σο «κίζζσκα». 

    Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κε ηελ θαζνηνλδήπνηε ηξόπν ιήμε, ή ιύζε ηεο ζύκβαζεο 

εθκίζζσζεο λα απνδώζεη ην κίζζην ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο, πνπ ζπγθξνηείηαη κε 

απόθαζε ηνπ δηνηθνύληνο ην Δπηκειεηήξην πιινγηθνύ νξγάλνπ. 

   ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο απόδνζεο, ν κηζζσηήο ππόθεηηαη ζε έμσζε θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ηζρύνληνο Κ. Πνι. Γ. 

Άπθπο 14. 

    Καηά ηεο ζπκκεηνρήο πιεηνδόηε ή ηεο λνκηκόηεηαο δηεμαγσγήο ηνπ  δηαγσληζκνύ 

επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελζηάζεσλ, ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο,  ε νπνία απνθαίλεηαη 

νξηζηηθά επί ηνύησλ.  Οη ελ ιόγσ ελζηάζεηο  ππνβάιινληαη  κόλν από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό, εγγξάθσο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ, ή εληόο  ην 

αξγόηεξν 24 σξώλ,  από ηεο ιήμεο δηελεξγείαο απηνύ. 



    Γηα ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο 

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ίζνπ κε πνζνζηό 10% επί ηνπ ζπλόινπ ηεο κηζζώζεσο. Σν 

παξάβνιν απνηειεί δεκόζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθό αξηζκό εζόδνπ 

(Κ.Α.Δ.) 3741 («παξάβνια από θάζε αηηία»). 

Άπθπο 15. 

    Ζ παξαβίαζε νηνπδήπνηε από ηνπο άλσ ξεηώο αλαθεξόκελνπο θαη ζπκθσλεζέληεο 

όξνπο – νη  νπνίνη ζεσξνύληαη νπζηώδεηο όξνη ηεο κηζζώζεσο – θαζηζηνύλ ηνλ 

κηζζσηή δύζηξνπν θαη εμσζηέν. 

Άπθπο 16. 

    Κάζε ηπρόλ ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ (όπσο θαη ε 

αλακίζζσζε ή ε παξάηαζε ηεο κίζζσζεο), ζα απνδεηθλύεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ 

εγγξάθσο, απνθιεηνκέλνπ νπνηνπδήπνηε άιινπ απνδεηθηηθνύ κέζνπ. Ζ ηπρόλ κε 

έγθαηξε ελάζθεζε από ην Δπηκειεηήξην νπνηνπδήπνηε δηθαηώκαηόο ηνπ, είηε κία 

θνξά είηε θαη’ επαλάιεςε, δελ ζεκαίλεη παξαίηεζή ηνπ απ’ απηό ην δηθαίσκα. 

Γηα θάζε δήηεκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ην παξόλ, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 

λόκσλ  θαη Π.Γ. ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο. 

 

Υανιά 19-4-2013 

                                                                                              Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΗΩΑΝΝΖ ΜΑΡΓΑΡΩΝΖ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ 

ΓΗΑ ΠΟΟ ΔΤΡΩ 1.800   

 

ΠΡΟ: 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΥΑΝΗΩΝ 

ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΑΡ. 4 

ΥΑΝΗΑ 

      Με ηελ επηζηνιή απηή ζαο γλσζηνπνηνύκε όηη εγγπόκαζηε ξεηά, αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθύιαθηα, επζπλόκελνη απέλαληί ζαο εηο νιόθιεξνλ θαη σο απηνθεηιέηεο, 

παξαηηνύκελνη από ην δηθαίσκα ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο από ην δηθαίσκα 

πξνβνιήο ελαληίνλ  ζαο  όισλ ησλ ελζηάζεσλ πνπ πξσηνθεηιέηε θαη ηδηαίηεξα 

νπνηαζδήπνηε άιιεο έλζηαζεο ησλ άξζξσλ 852-855, 862-864 θαη 866-869 ηνπ 

Αζηηθνύ Κώδηθα όπσο θαη από ηα δηθαηώκαηά καο πνπ ηπρόλ απνξξένπλ από ηα 

άξζξα απηά κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΔΤΡΩ 1.800, ππέξ ηνπ  ……… [ Α.Φ.Μ. …….....]   

γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκό γηα ηελ «ΔΚΜΗΘΩΖ ΣΟΤ ΗΟΓΔΗΟΤ 

ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ 55,77 η.μ. ΣΟΤ ΔΒΔΥ» 

    Ζ εγγύεζε ζα ηζρύεη θαη γηα ηπρόλ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε κέρξη ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ από ηνλ πειάηε καο κε 

ην Δπηκειεηήξην Υαλίσλ. 

    ε πεξίπησζε πνπ καο γλσζηνπνηήζεηε όηη ν πειάηεο καο δελ εθπιήξσζε ηελ 

ππνρξέσζή ηνπ γηα ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ ζαο δειώλνπκε όηη 

αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνύζα επηζηνιή ηε ξεηή ππνρξέσζε λα ζαο θαηαβάινπκε 

ρσξίο θακία αληίξξεζε, νιόθιεξν ή κέξνο ηνπ πνζνύ ηεο εγγύεζεο, ζύκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ζαο θαη εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζήο ζαο. 

      Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππόςε εγγύεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδόηεζε ή 

ζπγθαηάζεζε ηνπ πειάηε καο νύηε ζα ιεθζεί ππόςε νπνηαδήπνηε ηπρόλ έλζηαζε ή 



επηθύιαμε ή πξνζθπγή ηνπ ζηε δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα κε αίηεκα ηε κε 

θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. 

     ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

    Ζ παξνύζα εγγπεηηθή επηζηνιή ζα παξακείλεη ζε πιήξε ηζρύ κέρξη ηελ επηζηξνθή 

ηεο ζε καο. Μέρξη ηόηε, ζα παξακείλνπκε ππεύζπλνη γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ζ’ εζάο 

ηνπ πνζνύ ηεο εγγύεζεο. 

     Ζ παξνύζα εγγπεηηθή επηζηνιή δελ πεξηιακβάλεη ζην θαζνξηζκέλν γηα ηελ 

Σξάπεδά καο αλώηαην όξην, δεδνκέλνπ όηη εκπίπηεη ζηηο εμαηξέζεηο ηεο αξηζ. 

2028691/4534/03.08.95 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. 

 Με ηηκή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

ΠΟΟΤ € ……….. 

 

ΠΡΟ: 

 ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΥΑΝΗΩΝ 

ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΑΡ. 4 

ΥΑΝΗΑ 

   Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο, αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα,  παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ ηνπ θ. ……………. [ Α.Φ.Μ. ......]   θαη κέρξη ηνπ 

πνζνύ ησλ ΔΤΡΩ …………………….(ποζό ίζο με δύο μηνιαία μιζθώμαηα) 

(ΔΤΡΩ ………..) ζην νπνίν θαη κόλνλ πεξηνξίδεηαη ε εγγύεζή καο γηα ηελ θαιή 

εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο:  

ΔΚΜΗΘΩΖ ΣΟΤ ΗΟΓΔΗΟΤ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ 55,77 η.μ. ΣΟΤ ΔΒΔΥ»Ή 

       Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλν ηε 

δήισζή ζαο, νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη 

ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από ηελ 

απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

    ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρύνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

   Ζ παξνύζα εγγύεζε ηζρύεη απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ κέρξη ηελ ……. κεηά ηελ 

πάξνδν ηεο όπνηαο πξνζεζκίαο θαη εθόζνλ ελ ησ κεηαμύ δελ καο θνηλνπνηεζεί λόκηκα 

κε δηθαζηηθό επηκειεηή θάπνηα αμίσζε ζην πνζό ηεο εγγπήζεσο από κέξνπο ζαο ε 

παξνύζα εγγπεηηθή επηζηνιή ζεσξείηαη απηόκαηα θαη απηνδίθαηα άθπξε θαη 

αλίζρπξε. 



        Ζ παξνύζα εγγπεηηθή επηζηνιή δελ πεξηιακβάλεηαη ζην θαζνξηζκέλν γηα ηελ 

Σξάπεδά καο αλώηαην όξην, δεδνκέλνπ όηη εκπίπηεη ζηηο εμαηξέζεηο ηεο 

αξηζ.2028691/4534/03.08.95 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ. 

Με ηηκή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ. 

Α. Όηαλ ν δηαγσληδόκελνο είλαη ΦΤΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟ. 

1. Δπηθπξσκέλε λόκηκα θσηνηππία ηεο ηαπηόηεηαο. 

2. Αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ 

3. Πηζηνπνηεηηθό Δηζαγγειηθήο Αξρήο όηη δελ δηώθεηαη σο θπγόδηθνο ή 

θπγόπνηλνο. 

4. Πηζηνπνηεηηθό Αξκόδηνπ Πξσηνδηθείνπ όηη δελ έρεη πησρεύζεη, δελ έρεη ηεζεί 

ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη όηη δελ εθθξεκεί εηο βάξνπο ηνπ αίηεζε γηα ηε 

θήξπμε απηνύ ζε θαηάζηαζε πηώρεπζεο θαη αίηεζε πεξί αλαγθαζηηθήο 

δηαρείξηζεο. 

5. Απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 

6. Απνδεηθηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 

  

Β. Όηαλ ν δηαγσληδόκελνο είλαη ΔΣΑΗΡΗΑ. 

1. Καηαζηαηηθό Ίδξπζεο. 

2. ΦΔΚ ηεο δεκνζίεπζεο πεξί ζύζηαζεο ηεο εηαηξίαο. 

3. Έγγξαθν ζπγθξόηεζεο Γ. ζε ζώκα θαη δεκνζίεπζε ζπγθξόηεζεο ζε ΦΔΚ 

(όπνπ απαηηείηαη). 

4. Όιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο εηαηξίαο κε ηα αληίζηνηρα ΦΔΚ θαη 

πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο αξρήο πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο εηαηξίαο. 

5. Απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 

6. Απνδεηθηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 

7. Πηζηνπνηεηηθό από ην αξκόδην επηκειεηήξην, γηα εγγξαθή ηεο εηαηξίαο ζην 

κεηξών ηνπ. 

8. Πηζηνπνηεηηθό πεξί κε πησρεύζεσο θαη όηη δελ έρεη θαηαηεζεί αίηεζε πξνο 

ην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείνπ, θαηά ηεο εηαηξίαο γηα λα θεξπρζεί ζε 

πηώρεπζε θαζώο επίζεο πεξί κε ζέζεσο ηεο εηαηξίαο ζε αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε θαη πεξί κε ππνβνιήο αηηήζεσο πεξί ζέζεσο ηεο εηαηξίαο ζε 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο γηα δηνξηζκό ή 

αληηθαηάζηαζε εθθαζαξηζηηθνύ ή ζπλεθθαζαξηζηηθνύ ζηελ εηαηξία 

9. Πηζηνπνηεηηθό πεξί κε αλαθιήζεσο ηεο άδεηαο ζπζηάζεσο ηεο 

εηαηξίαο(όπνπ απαηηείηαη). 

  

Γ. ην όλνκα όισλ ησλ νκνξξύζκσλ εηαίξσλ, πξνθεηκέλνπ πεξί Ο.Δ ή Δ.Δ θαη ζην 

όλνκα ησλ λνκίκσλ εθπξνζώπσλ, πξνθεηκέλνπ πεξί Α.Δ ή Δ.Π,Δ. ζα εθδίδνληαη 

επηπιένλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1.  Δπηθπξσκέλε λόκηκα θσηνηππία ηεο ηαπηόηεηαο. 

2.  Αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ. 

3.  Πηζηνπνηεηηθό Δηζαγγειηθήο Αξρήο όηη δελ δηώθεηαη σο θπγόδηθνο ή 

θπγόπνηλνο. 



4. Πηζηνπνηεηηθό Αξκόδηνπ Πξσηνδηθείνπ όηη δελ έρεη πησρεύζεη, όηη δελ έρεη 

ηεζεί ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη όηη δελ εθθξεκεί εηο βάξνπο ηνπ αίηεζε 

γηα ηε θήξπμε απηνύ ζε θαηάζηαζε πηώρεπζεο ή πεξί αλαγθαζηηθήο 

δηαρείξηζεο. 

5. Πηζηνπνηεηηθό Αξκόδηνπ Πξσηνδηθείνπ πεξί κε δηθαζηηθήο ζπκπαξάζηαζεο. 

6. Απνδεηθηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο 

7. Απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο 

 

 

 

 

 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ηερληθήο θύζεσο ιεπηνκέξεηεο παξέρνληαη ζε θάζε 

ελδηαθεξόκελν – ζπκκεηέρνληα ζην δηαγσληζκό από ηελ ππεξεζία ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ {θ. Μηραήι Παπαβαζηιείνπ αξ. ηει. 28210 52329}θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 
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