
 
 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ  

ΑΠΟ 1/1/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2033 

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, έχοντας υπόψη: 

1. Το N.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α’ 204) «Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» 

2. Το Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ Α' 212) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή 

εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών», όπως 

αυτό ισχύει σήμερα, 

3. Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α’ 87) «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», 

όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, 

4. Το Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α΄31), «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», όπως ισχύει σήμερα, 

5. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του 

Κράτους και Άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3130/2003 «Περί μισθώσεων ακινήτων για στέγαση Δημοσίων 

Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»,  

7. Το άρθρο 6  παρ. 2  του Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/2007, τ.Α΄):«Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών»,  με το οποίο εξαιρούνται οι 

συγκεκριμένες υπηρεσίες από την διαδικασία του Διεθνούς Διαγωνισμού  (παράρτημα IIΒ  -

Υπηρεσίες ξενοδοχείων και Εστιατορίων[CPV  64  Από 55000000-0  έως 55524000-9,  και 

από 93400000-2 έως 93411000-2]). 

8. Το Π.Δ. 155/2009 «’Εγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου» (ΦΕΚ Α΄ 197) 

9. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’»  

10. Το Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών 

και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 

11. Το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

12. Την υπ’αριθμ. 127425/Ζ1/26.07.2018 Διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 463/17.08.2018 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), (ΑΔΑ: 6ΝΙ04653ΠΣ-Χ5Κ), 
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13. Την  αρμοδιότητα της Συγκλήτου, σύμφωνα με την περ. λστ’ της παρ. 2, του άρθρου 13 του 

Ν. 4485/2017, να «ασκεί όσες αρμοδιότητες δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα 

όργανα του Ιδρύματος», 

14. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 16025/28.08.2020 Πράξη Πρυτάνισσας με θέμα «Συγκρότηση του 

Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» 

(ΑΔΑ: ΨΗΣΠ469Β7Λ-4ΕΕ), 

15. Την απόφαση της υπ’αριθμ. 1/13.09.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 5.1 «Καθορισμός 

Τομέων Ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων/ισσών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 4392/02.10.2018 τ. Β’), (ΑΔΑ: ΨΓΧΚ469Β7Λ-Β35), 

16. Την υπ’ αριθμ. 1/13.09.2018 απόφαση της Συγκλήτου «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της 

Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 4507/12.10.2018 

τ. Β’), (ΑΔΑ: ΨΝΓΥ469Β7Λ-1ΧΔ), 

17. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 65/19.03.2021 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του 

Ιδρύματος ( Θέμα 5.20) με θέμα: «΄Εγκριση α) σκοπιμότητας δαπάνης για τη μίσθωση χώρου 

κατάλληλου για τη λειτουργία φοιτητικού εστιατορίου για τη σίτιση των φοιτητών της 

Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 έως και 

31/12/2033 (ολοκλήρωση δωδεκαετίας) και β) της αποστολής αιτήματος στο ΥΠΠΑΙΘ για 

προέγκριση της ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης για τα οικονομικά έτη 2022 έως και 

2033 (ολοκλήρωση δωδεκαετίας)»,  

18. Το αριθμ. 78808/Β2/1-7-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για 

την έγκριση ανάληψη υποχρέωσης για επόμενα οικονομικά έτη (Κ.Α.Ε. 0813α) του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΑΔΑ: Ω5Τ446ΜΤΛΗ-ΜΜΟ). 

19. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 80/24.09.2021 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του 

Ιδρύματος  (Θέμα 5.2) και ΑΔΑ: 6Λ9Η469Β7Λ-ΘΝΣ με θέμα: «Προκήρυξη Δημόσιου 

Μειοδοτικού Διαγωνισμού που αφορά στη μίσθωση χώρου κατάλληλου για τη λειτουργία 

φοιτητικού εστιατορίου για τη σίτιση των φοιτητών/τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας 

Λήμνου για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως και 31-12-2033 και έγκριση του 

τεύχους της διακήρυξης». 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 όπως αυτό ισχύει 

σήμερα, καθώς και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία περί μισθώσεων 

ακινήτων από τα Ν.Π.Δ.Δ., για τη μίσθωση χώρου κατάλληλου για τη λειτουργία φοιτητικού 

εστιατορίου για την σίτιση των φοιτητών/τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου, για το 

χρονικό διάστημα από 1/1/2022 έως και 31/12/2033. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, σχετικό με την ανάθεση, 

εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές. 

2. Οι προσφορές θα υποβληθούν εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα. 

3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 

από κάθε διαγωνιζόμενο όλων των όρων της διακήρυξης, των αποφάσεων της Πρυτάνισσας 

και της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος καθώς και της ισχύουσας 

νομοθεσίας-νομολογίας σχετικά με τις μισθώσεις ακινήτων από τα Ν.Π.Δ.Δ. 

4. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις 

για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης, από το Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών 

Υποθέσεων (Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, Τ.Κ. 81400, Μύρινα Λήμνου)  του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου στην Λήμνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως και πέντε (5) ημέρες πριν από 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παροχή 

πληροφοριών σχετικά με τη διακήρυξη είναι οι κ.κ. Τσόχα Εριφύλη και Σπηλιοπούλου 

Αθανασία, τηλ. 22540-83016, 22540-83015,  e-mail: oikypirlemn@aegean.gr. 
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5. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

Δικαστήρια Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υφιστάμενη Ελληνική Νομοθεσία. Εφαρμοστέο 

δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

  Η ανακοίνωση της παρούσας διακήρυξης πραγματοποιείται: 

 Με τη δημοσίευση της περιλήψεώς της σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα της 

Μυτιλήνης  για τουλάχιστον δύο φορές. 

 Με την ανάρτηση της περιλήψεώς της στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Λήμνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 Με την ανάρτηση της περιλήψεώς της στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο https://diavgeia.gov.gr 

του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 Με την ανάρτησή της σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου (www.aegean.gr) και συγκεκριμένα στη θέση Ανακοινώσεις  Προκηρύξεις 

Διαγωνισμών  (https://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54) 

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Αντίτυπα των τευχών της παρούσας διακήρυξης δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 

το Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων (Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, Τ.Κ. 81400, Μύρινα 

Λήμνου) του  Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο. Η διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική 

μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (www.aegean.gr) και συγκεκριμένα 

στη θέση Ανακοινώσεις  Προκηρύξεις Διαγωνισμών 

(https://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54) 

    

ΕΙΔΟΣ – ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Το προς ενοικίαση ακίνητο θα πρέπει: 

 Να έχει συνολικό εμβαδόν άνω των 160 τ.μ. (με το χώρο παρασκευής γευμάτων να είναι 

τουλάχιστον 50 τ.μ.). 

 Να μπορεί να σιτίσει 50-55 άτομα ανά βάρδια. 

 Να διαθέτει απαραίτητα όλους τους επιπλέον χώρους υγιεινής. 

 Να διαθέτει σύστημα θέρμανσης – ψύξης – εξαερισμού του χώρου σίτισης. 

 Να διαθέτει σύστημα απαγωγής καπναερίων στο χώρο παρασκευής γεύματος. 

 Να διαθέτει την από τον νόμο απαιτούμενη άδεια. 

 Να είναι άμεσα διαθέσιμο προκειμένου να εγκατασταθεί ο εξοπλισμός μαζικής εστίασης 

του Πανεπιστημίου. 

 Να διαθέτει λιποσυλλέκτη. 

 Να διαθέτει όλα τα συστήματα πυρασφάλειας και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

 Να διαθέτει πρόσβαση ΑΜΕΑ. 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ – ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Το προς ενοικίαση ακίνητο: 

   Να βρίσκεται εντός της Μύρινας και πλησίον του κτιρίου Διοίκησης της Πανεπιστημιακής 

Μονάδας Λήμνου (που στεγάζεται στη διεύθυνση: Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 στη Μύρινα).  

   Θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του εστιατορίου των φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης 

Τροφίμων και Διατροφής της Λήμνου.  

 

 

 

http://www.aegean.gr/
https://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54
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ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 

Η ενοικίαση του κτιρίου θα ξεκινήσει την 1/1/2022 και θα λήξει την 31/12/2033 (ολοκλήρωση 

δωδεκαετίας). 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Το αιτούμενο μηνιαίο ενοίκιο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο των χιλίων ευρώ (1.000,00€). Η 

δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 

0813α. 

Ο εκμισθωτής βαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας διακήρυξης στον 

Τύπο (295 €). 

  

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 

Η καταβολή του ενοικίου που θα συμφωνηθεί θα ξεκινήσει από την ημερομηνία υπογραφής του 

πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η καταβολή των ενοικίων 

θα γίνεται μηνιαίως μετά από την προσκόμιση των αναγκαίων παραστατικών από τον εκμισθωτή, 

την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής (ΧΕΠ) και μετά την θεώρησή του από τις 

αρμόδιες Υπηρεσίες. 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο μέχρι την  Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 

10:00 π,μ,  
Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως από τους ιδιοκτήτες ή νόμιμους αντιπροσώπους αυτών. 

Ο διορισμός αντιπροσώπου μπορεί να γίνεται μέσω απλής επιστολής η οποία φέρει την υπογραφή 

του ιδιοκτήτη και βεβαίωση αρμόδιας αρχής για το γνήσιο της υπογραφής αυτού.  Οι προσφορές 

θα πρέπει απαραιτήτως να πρωτοκολλούνται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, από το Τμήμα 

Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο (Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, 

κτήριο «Παλλημνιακό Σχολικό ταμείο», 81400 Μύρινα Λήμνου), και στη συνέχεια να 

κατατίθενται στα Γραφεία του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Λήμνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου τα οποία στεγάζονται στην προαναφερθείσα 

διεύθυνση. Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παραλαβή και προώθηση των προσφορών στην αρμόδια 

επιτροπή είναι οι κ.κ. Τσόχα Εριφύλη και Σπηλιοπούλου Αθανασία, τηλ. 22540-83016,   22540-

83015, e-mail: oikypirlemn@aegean.gr. 

 

Προσφορά που υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα παραλαμβάνεται από 

τις αρμόδιες υπαλλήλους και θα προωθείται στην αρμόδια επιτροπή αλλά θα απορρίπτεται από 

αυτή ως εκπρόθεσμη, και θα επιστρέφεται σφραγισμένη στον ενδιαφερόμενο. 

 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει απαραίτητα να 

αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα παρακάτω: 

 Η φράση: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΧΧΧΧ (αναφέρεται ο αριθμός και η 

ημερομηνία της διακήρυξης) ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΗΜΝΟΥ», 

 Η ημερομηνία και η ώρα διενέργειας του διαγωνισμού:  

      «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΏΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00   

π.μ.»  

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό:  
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«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ / 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ», 

   Η ταχυδρομική διεύθυνση της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό:  

«ΜΗΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ 2, ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΥΡΙΝΑ – Τ.Κ. 81400 ΛΗΜΝΟΣ». 

   Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος, ήτοι: i) Oνοματεπώνυμο και πατρώνυμο, 

εάν είναι φυσικό πρόσωπο, ή η πλήρης επωνυμία και τυχόν διακριτικός τίτλος εάν είναι 

νομικό πρόσωπο, ii) διεύθυνση, iii) αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail), v) ΑΦΜ και αρμόδια ΔΟΥ και vi) Συστατικό τίτλο εάν ο 

διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο μαζί με τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα 

 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται σφραγισμένος 

υποφάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  

Στο συγκεκριμένο φάκελο τοποθετούνται: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται: 

  ότι, ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα 

  ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της 

υπαναχώρησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης.  

2. Δήλωση του ενδιαφερόμενου στην οποία θα αναφέρεται η διάρκεια ισχύος της προσφοράς του. 

Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν για τουλάχιστον 45 ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής 

της προφορικής μειοδοσίας. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι εντός του σφραγισμένου 

υποφακέλου της  οικονομικής προσφοράς συμπεριλαμβάνεται γραμμάτιο παρακαταθήκης του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, για 

ποσό ίσο με το ένα εικοστό (1/20) του αιτουμένου  ετησίου ενοικίου (συμπεριλαμβανομένων 

τελών, φόρων, κρατήσεων, κ.λ.π), ως εγγύηση ότι ο διαγωνιζόμενος θα προσέλθει στην σύνταξη 

του μισθωτηρίου συμβολαίου εντός της τασσόμενης προθεσμίας και θα παραδώσει το μισθίο 

εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας στη χρήση του Πανεπιστημίου. (Επειδή 

το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. απαλλάσσονται της υποχρέωσης εγγυοδοσίας, θα 

υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν υποχρεούνται να καταθέσουν 

εγγύηση).  

4. Νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα του τίτλου κτήσης του προσφερόμενου ακινήτου και του 

πιστοποιητικού μεταγραφής του τίτλου κτήσης στο οικείο Υποθηκοφυλακείο. 

 

Β.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται σφραγισμένος 

υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

Στο συγκεκριμένο φάκελο τοποθετούνται: 

1. Πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερομένου ακινήτου στην οποία θα  περιγράφονται  

λεπτομερώς,  από  Διπλωματούχο  Μηχανικό, οι υπάρχοντες χώροι, η επιφάνεια, η θέση και 

τα λοιπά χαρακτηριστικά του  ακινήτου,  η  οποία  θα  συνοδεύεται  από πλήρεις  σειρές  των 

εγκεκριμένων  αρχιτεκτονικών  κατόψεων  και  σχεδίων  ξυλοτύπων καθώς  και  του  τεύχους  

υπολογισμών  στατικής  μελέτης,  σε επικυρωμένα από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης 

αντίγραφα. 
2. Άδεια  οικοδομής, θεωρημένη από την αρμόδια Πολεοδομική  Αρχή  για  τη  νομιμότητα    

κατασκευής  του, η  οποία θα  κατατεθεί  σε  επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο,  συνοδευόμενο  

από  υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86    (παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.  1599/86 (ΦΕΚ Α΄ 75/86) 
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με θεώρηση γνησίου της υπογραφής) από Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό,   για τη στατική 

επάρκεια αυτών  και τα ωφέλιμα φορτία που μπορούν να αναλάβουν – ελάχιστο απαιτούμενο 

ωφέλιμο (κινητό) φορτίο. Η οικοδομική άδεια θα πρέπει να εκδοθεί ή αν χρειάζεται, να 

μετατραπεί, με μέριμνα του ιδιοκτήτη, ανάλογα με τη χρήση του ακινήτου, ως τελικά αυτή θα 

αποφασισθεί από το Ίδρυμα. 

3. Αναλυτική περιγραφή των απαραίτητων εγκαταστάσεων, φωτισμού/αερισμού, ηλεκτρισμού,   

θέρμανσης/ψύξης, ύδρευσης/αποχέτευσης, πυροπροστασίας, χώρων  υγιεινής  γενικώς και  

τηλεφωνικών δικτύων, σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες  κανονισμούς,  από διπλωματούχο 

Μηχανικό και υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι η παροχή 

ρεύματος του κτιρίου καλύπτει τις ανάγκες χρήσης του κτιρίου από το πανεπιστήμιο  ή ότι, 

στην αντίθετη περίπτωση, ο ιδιοκτήτης θα φροντίσει ώστε η παροχή ρεύματος να είναι 

κατάλληλη μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του κτιρίου. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ Α΄ 75/86), ότι 

ο προσφέρων σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού  στο όνομά του,    θα 

αναλάβει  την υποχρέωση και  την δαπάνη να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες  ενέργειες και 

θα  προσκομίσει κατάλληλο  Πιστοποιητικό  Πυρασφάλειας  της αρμόδιας Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας, σχετικά με τη λήψη των απαιτούμενων μέσων και  μέτρων Ενεργητικής 

Πυροπροστασίας και  Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης,   σύμφωνα με την 

παράγραφο 3 του  άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 

407/τ.Β'/9-4-2010):  “Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός  Πρωτοκόλλου του  

Πιστοποιητικού  Ενεργειακής  Απόδοσης (ΠΕΑ) πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή 

συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια 

έγγραφα αν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ”.  

5. Υπεύθυνη  δήλωση του  Ν.1599/86 (παρ.4 του  άρθρου  8 του  Ν.1599/86 (ΦΕΚ Α΄ 75/86), 

εάν  το  κτίριο  ή  τα  κτίρια  έχουν  υποστεί  βλάβες  από  σεισμό  ή πυρκαγιά και σε 

καταφατική περίπτωση θα πρέπει να προσκομισθεί η εγκεκριμένη  από  την  αρμόδια  

Υπηρεσία  Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων  (Υ.Α.Σ.  ή  Γ.Α.Σ.  ή  Τ.Α.Σ.)  άδεια 

επισκευής/αποκατάστασης  σεισμοπλήκτου,  θεωρημένη  από  την  ως άνω αρμόδια  

Υπηρεσία  μετά  την  ολοκλήρωση  της  εκτέλεσης  των εγκεκριμένων εργασιών 

επισκευής/αποκατάστασης των βλαβών. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86   (παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ Α΄ 75/86), ότι  

παρέχονται  οι  προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία διευκολύνσεις για την 

εξασφάλιση της προσβασιμότητας Ατόμων Μειωμένης Κινητικότητας (Α.Μ.Κ.). Σε  

περίπτωση  που  απαιτηθούν  πρόσθετες  εργασίες  προσαρμογής  του  ακινήτου  έτσι  ώστε  

να εξασφαλισθεί η εν λόγω προσβασιμότητα, αυτές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί προ της 

παράδοσης του ακινήτου στο Πανεπιστήμιο, με δαπάνες του προσφέροντος και υπό την 

επίβλεψη των τεχνικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. 

7. Εάν υπάρχουν  θα πρέπει  να αναφερθεί και θα  συνεκτιμηθούν: η  επιπλέον  προσφορά 

μεγαλύτερης  επιφάνειας  από  τη  ζητούμενη  χωρίς  πρόσθετη  οικονομική  επιβάρυνση  για  

το Πανεπιστήμιο, (δηλαδή χωρίς υπέρβαση  της  συνολικώς  προϋπολογισθείσας  δαπάνης),  

λοιπός  προσφερόμενος  σταθερός  ή  κινητός  εξοπλισμός (έπιπλα, εξοπλισμός ή σκεύη 

εστίασης κ.λ.π.).  

8. Στην περίπτωση κατά την οποία  απαιτείται  διαμόρφωση του προσφερομένου ακινήτου,  

ώστε αυτό  να πληροί  τις  προαναφερόμενες  τεχνικές  προδιαγραφές,  θα πρέπει  να 

υποβληθεί  πλήρης τεχνική περιγραφή της πρότασης διαμόρφωσης, στην οποία θα 

περιγράφεται  λεπτομερώς και  θα αποτυπώνεται  με σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα,  

σχέδια κατόψεων και  τομών και  με διάγραμμα κάλυψης το τελικό αποτέλεσμα της 

διαμόρφωσης, το οποίο θα πρέπει  να πληροί  τους όρους της παρούσας. Στην τεχνική 

περιγραφή θα περιλαμβάνεται απαραιτήτως και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των 

προτεινομένων εργασιών. Στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  απαιτείται  διαμόρφωση  του  

κτιρίου,  απαιτείται  η  προσκόμιση δέσμευσης του προσφέροντος με  Υπεύθυνη Δήλωση 
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της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ Α΄ 75/86), ότι  ο προσφέρων θα μεριμνήσει  

και  θα εκδώσει την απαιτούμενη οικοδομική άδεια για την τυχόν απαιτούμενη διαμόρφωση, 

διαρρύθμιση και τροποποίηση του κτιρίου, με δική του επιμέλεια και δικές του δαπάνες. 

 

Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Εντός του φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται σφραγισμένος υποφάκελος με 

την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

Στο συγκεκριμένο φάκελο τοποθετούνται: 

1. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τα οποία θα πρέπει να αναγράφονται σε ευρώ, 

2. Το αιτούμενο μηνιαίο μίσθωμα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο, ως σύνολο, των χιλίων ευρώ 

(1.000,00),  

3. Γραμμάτιο παρακαταθήκης του Τ.Π.Κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας για 

ποσό ίσο με το ένα εικοστό (1/20) του αιτούμενου ετήσιου μισθώματος, ως εγγύηση για το ότι 

οι διαγωνιζόμενοι θα προσέλθουν στη σύνταξη και υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου 

εντός της οριζόμενης προθεσμίας και θα παραδώσουν το ακίνητο για χρήση από το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην κατάσταση και στο χρόνο που ορίζονται στο μισθωτήριο 

συμβόλαιο. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγυοδοσίας το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η επιστολή αυτή θα επιστραφεί  στους διαγωνιζόμενους, 

στον μεν ανακηρυσσόμενο ανάδοχο μετά την εγκατάσταση του Πανεπιστημίου στο μίσθιο, 

στους δε υπόλοιπους υποψηφίους πέντε ημέρες μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του  

διαγωνισμού. Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται  από τον εξής τύπο: 

(1000€/20Χ12μήνες=600,00€), ήτοι ποσό εξακοσίων ευρώ (600,00€). Ο χρόνος λήξης της 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ορίζεται στους επτά (7) μήνες από την επομένη της 

διενέργειας του διαγωνισμού όπως ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

4. Το φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας θεωρημένο από ΔΟΥ ή από συμβολαιογράφο. 

 

ΕΝΑΡΞΗ, ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η αρμόδια Επιτροπή θα συνέλθει για την έναρξη του διαγωνισμού στα γραφεία του Ιδρύματος 

και συγκεκριμένα στο κτήριο Διοίκησης του Παλλημνιακού Σχολικού Ταμείου στην οδό 

Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 της Μύρινας Λήμνου την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 

π.μ. 
Α. ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

    Η Επιτροπή, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, συντάσσει Πρακτικό καταχώρησης 

των προσφορών, αποσφραγίζει τους φακέλους, υπογράφει και ελέγχει τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής  και ορίζει ημερομηνία και ώρα κατά την οποία θα κάνει επιτόπια επίσκεψη στα 

ακίνητα που προσφέρονται στο διαγωνισμό για μίσθωση.  

Β. ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

    Η Επιτροπή, αφού πραγματοποιήσει την επιτόπια επίσκεψη στα προσφερόμενα προς ενοικίαση 

ακίνητα, συντάσσει έκθεση περί καταλληλότητας ή μη αυτών η οποία κοινοποιείται εγγράφως σε 

όλους όσοι υπέβαλαν προσφορά στο διαγωνισμό, και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου/Πανεπιστημιακή Μονάδα Λήμνου. Εφόσον το κρίνει αναγκαίο, η Επιτροπή μπορεί να 

αναθέσει σε Υγειονομικό όργανο του Δημοσίου την εξέταση από υγειονομικής απόψεως, των 

προς μίσθωση επιλεγέντων ακινήτων. 

    Κατά της έκθεσης περί καταλληλότητας ή μη των προσφερόμενων ακινήτων μπορεί να 

υποβληθεί ένσταση η οποία πρέπει να κατατεθεί μέσα σε 48 ώρες από την κοινοποίηση της 

απόφασης της Επιτροπής περί μη καταλληλότητας προσφερόμενου ακινήτου. Μετά την εκδίκαση 

των υποβληθέντων ενστάσεων, ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας, η Επιτροπή ορίζει 

ημέρα και ώρα για τη συνέχιση του διαγωνισμού με προφορική μειοδοσία μεταξύ των ιδιοκτητών 

των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα. 
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    Εάν από την έκθεση καταλληλότητας της Επιτροπής κριθεί κατάλληλο ένα και μόνο από τα 

προσφερθέντα προς ενοικίαση ακίνητα, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται και τα πρακτικά της 

Επιτροπής υποβάλλονται προς έγκριση στο αρμόδιο όργανο διοίκησης του Ιδρύματος, το οποίο 

κατά την κρίση του μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση του αποτελέσματος ή την επανάληψη 

του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ. 32 του Π.Δ. 715/1979. 

Γ. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

    Κατά τη διεξαγωγή της προφορικής μειοδοσίας, οι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν 

κατάλληλα, μειοδοτούν προφορικά επί της μικρότερης έγγραφης προσφοράς. Οι προσφορές 

αυτές εγγράφονται στον πίνακα μειοδοτικού διαγωνισμού κατά σειρά και εκφωνούνται με το 

όνομα του μειοδότη. Προφορική μειοδοτική προσφορά, γίνεται δεκτή εφόσον είναι τουλάχιστον 

κατά δύο τοις εκατό (2%) κατώτερη της μικρότερης εκ των εγγράφων προσφορών. Με το 

συγκεκριμένο ποσοστό συνεχίζεται η μειοδοσία μέχρι το τέλος του διαγωνισμού θεωρώντας 

απαράδεκτη κάθε άλλη προσφορά κατά μικρότερο ποσοστό. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική 

για το μειοδότη. Η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακόλουθους 

μειοδότες και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο από αυτούς.  

     Σε περίπτωση που κατά την προφορική μειοδοσία δεν υποβληθούν νέες προσφορές, ως 

επιτευχθέν μίσθωμα θεωρείται αυτό της μικρότερης έγγραφης προσφοράς. Σε περίπτωση 

ύπαρξης ίσων προσφορών η επιλογή του ακινήτου προς ενοικίαση γίνεται κατά την κρίση της 

Επιτροπής. 

Κατά της νομιμότητας της διακήρυξης, της συμμετοχής μειοδότη, ή της νομιμότητας διεξαγωγής 

της προφορικής μειοδοσίας, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής η οποία 

και αποφαίνεται οριστικά επ’ αυτών. 

Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία της 

προφορικής μειοδοσίας, εγγράφως, είτε κατά τη διάρκεια διενέργειας του διαγωνισμού είτε εντός 

εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από τη λήξη της. 

       Μετά το πέρας της προφορικής μειοδοσίας, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό διενέργειας του 

διαγωνισμού με το οποίο προτείνει αιτιολογημένα στο αρμόδιο όργανο διοίκησης, την ενοικίαση 

συγκεκριμένου ακινήτου, ή την επανάληψη του διαγωνισμού. Το συγκεκριμένο πρακτικό 

συνοδεύεται από την έκθεση καταλληλότητας της Επιτροπής επισυναπτόμενων των προσφορών 

των μειοδοτών, των τυχόν υποβληθέντων ενστάσεων καθώς και των αποφάσεών της επ’ αυτών. 

       Το αρμόδιο όργανο διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 

την υποβολή του πρακτικού της Επιτροπής και της απόφασης αυτής, αποφασίζει την κατακύρωση 

του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή την επανάληψη αυτού, εκτός και αν για ειδικούς λόγους 

επιβάλλεται η αναβολή λήψης απόφασης για εύλογο χρονικό διάστημα. Για την επιλογή του 

καταλληλότερου ακινήτου, η Επιτροπή και το αρμόδιο όργανο διοίκησης του Ιδρύματος, δεν 

δεσμεύονται από το τυχόν μικρότερο προσφερόμενο ενοίκιο και δύνανται μετά από 

αιτιολογημένη απόφασή τους, να προτιμήσουν οποιοδήποτε από τα προσφερόμενα προς 

ενοικίαση ακίνητα. 

    Εάν το αρμόδιο όργανο διοίκησης του Ιδρύματος θεωρήσει ασύμφορο το επιτευχθέν 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού, δύναται να προχωρήσει σε επανάληψη αυτού.   

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

   Ο ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έγγραφη 

ειδοποίησή του, για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.  

   Σε περίπτωση μη προσέλευσης του, εντός της παραπάνω προθεσμίας, το Πανεπιστήμιο 

κηρύσσει τον ανάδοχο έκπτωτο και ο τελευταίος χάνει την εγγύηση συμμετοχής του η οποία 

καταπίπτει υπέρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ακολούθως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να 

προχωρήσει σε μίσθωση ανάλογου ακινήτου χωρίς διαγωνισμό και εις βάρος του αναδόχου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα για την περίπτωση αυτή από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
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 Ο ανάδοχος θα προσκομίσει, πριν την κατάθεση για έκδοση οικοδομικής άδειας ή πριν από 

οποιεσδήποτε επεμβάσεις στο κτήριο τα εξής: 

1. Αρχιτεκτονική μελέτη με τη διαρρύθμιση των χώρων προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις 

του Ιδρύματος. 

2. Η/Μ μελέτη όλων των εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικά ισχυρών ρευμάτων, υδραυλικά, 

φωτισμού, κλιματισμού, θέρμανσης). 

3. Μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυρασφάλειας.  

Οι παραπάνω μελέτες είναι απαραίτητο να εγκριθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως προς την λειτουργικότητα του ακινήτου και τη σωστή 

αντιμετώπιση των Η/Μ εγκαταστάσεων. 

     Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να εκτελέσει, με δική του δαπάνη, τη διαρρύθμιση του χώρου, 

ώστε να κριθεί κατάλληλος για τη χρήση που ζητείται (σύμφωνα με τις προαναφερόμενες 

εγκεκριμένες μελέτες), καθώς και τις εργασίες των εγκαταστάσεων του κτιρίου 

(ηλεκτρικής, υδραυλικής, αποχέτευσης, τηλεφώνου, αερισμού, θέρμανσης, ψύξης ή 

κλιματισμού) και να τις παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, αφού μεριμνήσει 

για τη σύνδεσή τους με τα αντίστοιχα δίκτυα της πόλης. Μόνο μετά την εκπλήρωσή τους 

θα αναλάβει το Πανεπιστήμιο την πληρωμή των δαπανών ύδρευσης. ηλεκτρικού ρεύματος 

και τηλεφώνου, που αναλογούν στους μισθωμένους χώρους.  

     Όλα τα παραπάνω καθώς και οι τυχόν απαιτούμενες διαρρυθμίσεις/επεμβάσεις (Παροχή 

πρόσβασης & διευκολύνσεων σε Α.Μ.Ε.Α.) θα εκτελεστούν σύμφωνα και με την έγκριση 

της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν την παράδοση του ακινήτου στο Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου να προσκομίσει: 

1. Άδεια αλλαγής χρήσης από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο, εφόσον η άδεια με την 

οποία έχει  κατασκευασθεί το κτίριο προβλέπει άλλη χρήση, 

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό πυροσβεστικής υπηρεσίας ως προς τα μέσα πυρόσβεσης, 

3. Τις συνδέσεις με ΔΕΗ, ΟΤΕ και Δήμο για αποχέτευση και ύδρευση, 

4. Άδεια λειτουργίας ανελκυστήρα (εφόσον υπάρχει), 

5. Πιστοποίηση μέτρησης της γείωσης. 

6. Στατική επάρκεια σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και  

7. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 

του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 407/τ.Β’/9-4-2010) 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

    Ο εκμισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το ακίνητο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου έτοιμο προς 

χρήση, κατάλληλο και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και μετά την εκτέλεση όλων των 

επισκευών ή διαρρυθμίσεων (που ζητήθηκαν από το Ίδρυμα και βαρύνουν τον εκμισθωτή), κατά 

το συμφωνηθέντα χρόνο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και τα όσα θα 

αναγράφονται στη σύμβαση μίσθωσης που θα υπογραφεί, ειδάλλως η μίσθωση λύεται από το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου υπέρ του οποίου καταπίπτει η κατατεθειμένη εγγύηση. Ακολούθως το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να προχωρήσει σε ενοικίαση ανάλογου ακινήτου χωρίς 

διαγωνισμό και εις βάρος του αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα για την περίπτωση αυτή από 

την ισχύουσα νομοθεσία. 

    Η παραλαβή του ακινήτου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθώς και η απόδοση αυτού στον 

εκμισθωτή μετά τη λήξη της περιόδου ενοικίασης, διενεργείται από τριμελείς επιτροπές που 

συγκροτούνται με αποφάσεις του Αρμοδίου Οργάνου του Ιδρύματος και οι οποίες συντάσσουν 

πρωτόκολλο το οποίο υπογράφεται εις διπλούν και εκ των οποίων το ένα παραλαμβάνει ο 

εκμισθωτής ενώ το δεύτερο παραδίδεται στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών 

Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Λήμνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

   Ο εκμισθωτής καλείται, εγγράφως και επί αποδείξει να παραστεί είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου κατά την παραλαβή ή την σε αυτόν απόδοση του ακινήτου. Σε 
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περίπτωση αρνήσεως του να προσέλθει κατά την απόδοση, συντάσσεται από την Επιτροπή 

πρωτόκολλο, το οποίο κοινοποιείται σ’ αυτόν επί αποδείξει. 

   Η μέσω πρωτοκόλλου παραλαβή του ακινήτου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν απαλλάσσει 

τον εκμισθωτή από την ευθύνη για τυχόν ελλείψεις ή για πάσης φύσεως ελαττώματα του 

ακινήτου. 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

   Κατά τη διάρκεια της ενοικίασης το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δικαιούται να στεγάζει στο ακίνητο 

οποιαδήποτε υπηρεσία του υφιστάμενη ή μη, κατά το χρόνο δημοσίευσης της διακήρυξης, της 

κατακύρωσης του διαγωνισμού στον εκμισθωτή, της υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης, της 

παράδοσης του μισθίου στο Πανεπιστήμιο, χωρίς να δικαιούται ο εκμισθωτής να προβάλει 

αξιώσεις αποζημιώσεως ή προσθέτου μισθώματος.   

   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν υπόκειται σε καμία αποζημίωση υπέρ του εκμισθωτού για τις εκ 

της συνήθους χρήσης ή κακής κατασκευής του ακινήτου και για εκ τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας 

βίας προκληθείσας βλάβης ή ζημιάς στο ακίνητο. 

   Εαν το ακίνητο κατά τη διάρκεια της ενοικίασης, περιέλθει με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο στη 

κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση κλπ,. άλλου προσώπου η ενοικίαση συνεχίζεται αναγκαστικά 

στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέως, επικαρπωτή, χρήστη κλπ. ο οποίος θεωρείται στο εξής 

ως εκμισθωτής. Για τον τελευταίο καταβάλλονται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου τα ενοίκια, μετά 

από τη νόμιμη κοινοποίηση προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου του νόμιμου τίτλου βάσει του οποίου 

κατέστη κύριος, νομεύς, επικαρπωτής, χρήστης κλπ. νομίμως μεταγεγραμμένος, εφ' όσον αυτό 

χρήζει κατά νόμο μεταγραφής. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ 

1. Ο εκμισθωτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ενεργεί στο μίσθιο τις 

αναγκαίες επισκευές και να επιδιορθώνει τις φθορές που οφείλονται σε ελαττώματα του 

κτιρίου, εντός εύλογης προθεσμίας και της σχετικής ειδοποιήσεως του Πανεπιστημίου ή και 

χωρίς ειδοποίηση. Σε περίπτωση αρνήσεώς του ή µη εκτέλεσης των επισκευών μέσα στην 

ταχθείσα προθεσμία, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει το δικαίωμα να προβεί: 

α) Ή στην διακοπή καταβολής των μισθωμάτων του ακινήτου μέχρι την εκτέλεση των 

εργασιών επισκευής από τον εκμισθωτή. 

β) Ή σε μονομερή καταγγελία της σύμβασης και στην συνέχεια σε μίσθωση µε δημοπρασία ή 

απευθείας άλλου ακινήτου, σε βάρος του εκμισθωτή. 

γ) Ή στην εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών επισκευής του ακινήτου, σε βάρος του 

ιδιοκτήτη, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα μισθώματα του ακινήτου, όπως αυτή η 

δαπάνη προκύπτει από σχετική τεχνική έκθεση–βεβαίωση τεχνικής υπηρεσίας του Δημοσίου. 

Το ποσό της δαπάνης, παρακρατείται από τα πρώτα, μετά την επισκευή, προς πληρωμή 

μισθώματα, μετά από βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

2. Το Πανεπιστήμιο δύναται να προβεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης σε μονομερή λύση αυτής, 

χωρίς  αποζημίωση του εκμισθωτή αν:  

α)Καταργηθεί το σύνολο ή μέρος των στεγαζομένων στο μίσθιο υπηρεσιών  

β)Μεταφέρει τις στεγαζόμενες υπηρεσίες του σε κτίριο ιδιοκτησίας του  

γ)Προσφερθεί σε αυτό από τρίτο η δωρεάν χρήση καταλλήλου ακινήτου για τον υπόλοιπο 

χρόνο της μίσθωσης  

δ)Αναδιοργανωθεί η υπηρεσία του κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ώστε το μίσθιο να μην 

εξυπηρετεί της ανάγκες αυτής ή να μην είναι απαραίτητο. 

ε)Να μεταφερθεί σε άλλο τόπο η υπηρεσία του που είναι εγκατεστημένη στο μίσθιο, έστω  και 

προσωρινώς.  

στ)Υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας.  

  Η για τους προαναφερθέντες λόγους λύση της μίσθωσης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση 

του εκμισθωτή εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία λύσης της μίσθωσης, 
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από την οποία παύει και οποιαδήποτε υποχρέωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου για καταβολή 

μισθωμάτων. 

 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ 

Ο ανάδοχος εκμισθωτής βαρύνεται με: 

 Όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του ποσού του 

μηνιαίου μισθώματος  

 Τυχόν τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις 

 
Ο Αντιπρύτανης 

Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

Καθηγητής Χαράλαμπος Σκιάνης 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

Ονομασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστημα............................................................................................. 

 Ημερομηνία Έκδοσης.......... 

 Ευρώ.................................…  

Προς 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Ταχ. Δ/νση: Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, 81400, Μύρινα  

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ      ………… €. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως και κάθε εν γένει  ένστασης του εγγυητή του ποσού των 

…………………….. ευρώ …………………., υπέρ της Εταιρείας/του, της κ. ......................................................................... 

Δ/νση ....................................... ....................................................................... για τη συμμετοχή της/του, της στον 

Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό της ΧΧ ΧΧ 20ΧΧ,  για την συμμετοχή στο διαγωνισμό : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/TΡΙΩΝ ΤΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/01/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2033» 

σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ XX/20XX Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/του, της εν λόγω κ. που απορρέουν 

από τη συμμετοχή της/ του,της στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή 

έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει για επτά (7) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού όπως ορίζεται στην 

Διακήρυξη. 
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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