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ΠΡΥΤΑΝΗΣ  
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1108/18.02.2008 

 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 1268/82 «Περί της δοµής και λειτουργίας των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήµερα, 

2. Το Π.∆. 83/1984 (ΦΕΚ 31 τ. Α’) «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστηµίου και Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλίας», όπως ισχύει σήµερα, 

3. Την Υπουργική Απόφαση 58604/Β2/28-07-2006 (ΦΕΚ 243/17-08-2006 τ. ΝΠ∆∆) «Περί εκλογής Πρύτανη και 

Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου» , 

4. Την απόφαση αριθµ. 360/05.12.2006 του Πρυτανικού Συµβουλίου (ΦΕΚ 1946/29-12-2006 τ. Β) «Ανάθεση 

αρµοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου − Αναπλήρωση Πρύτανη» 

5. Το αρ. 98 του νέου Αναθεωρηµένου Συντάγµατος, 

6. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και Άλλες ∆ιατάξεις», 

όπως ισχύει σήµερα, 

7. Το Π∆ 496/1974 «Περί Λογιστικού Ν.Π.∆.∆.», όπως ισχύει σήµερα, 

8. Το Π.∆. 715/1979 (ΦΕΚ Α' 212) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) 

προµηθειών, µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών 

πραγµάτων ως και εκτελέσεως εργασιών», όπως ισχύει σήµερα, 

9. Την παρ. 17 του άρ. 41 του Ν. 2648/98 (ΦΕΚ 238 τ. Α΄), 

10. Το Π.∆. 34/95 (ΦΕΚ 30 τ. Α’) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων περί εµπορικών µισθώσεων» όπως  ισχύει σήµερα, 

11. Την Κ.Υ.Α. 487/21.09.00/ΦΕΚ 1219/Β/4.10.00 περί υγιεινής των τροφίµων σε συµµόρφωση µε την προς την οδηγία 

93/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 

12. Την υπ’ αριθµ. 34/07.02.2008 (Θέµα 5/5.1) απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου «Προκήρυξη ανοικτού 

διαγωνισµού µίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση πολλαπών λειτουργιών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου». 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Ανοικτό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 715/79 όπως αυτό ισχύει σήµερα, καθώς και σύµφωνα µε 

την ισχύουσα νοµοθεσία και νοµολογία περί µισθώσεων ακινήτων από τα Ν.Π.∆.∆., για τη µίσθωση κτιρίου για τη 

στέγαση πολλαπλών λειτουργιών του Ιδρύµατος. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Το κείµενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείµενο, σχετικό µε τον διαγωνισµό, 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 το διαγωνιζόµενο 

όλων των όρων της διακήρυξης, των αποφάσεων του Πρυτανικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος καθώς και της 

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

4. Ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της 

παρούσας διακήρυξης, από Τµήµα Περιουσίας & Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες, έως και πέντε (5) ηµέρες προ της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Αρµόδιοι 

για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τη διακήρυξη είναι οι κυρίες Κεντέρη Ελένη και Καραντάνη Περσεφόνη, 

τηλ. 2251036142, 2251036145, φάξ: 2251036196, e-mail: Kenteri@aegean.gr,  p.kara@aegean.gr  

5. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα ∆ικαστήρια Μυτιλήνης, 

σύµφωνα µε την υφιστάµενη Ελληνική Νοµοθεσία. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η ανακοίνωση της παρούσας διακήρυξης πραγµατοποιείται: 

• Με τη δηµοσίευση της περιλήψεως της σε δύο  ηµερήσιες εφηµερίδες της Μυτιλήνης. 

• Με την επικόλληση της περιλήψεως της στον πίνακα ανακοινώσεων του τµήµατος Περιουσίας & Προµηθειών του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. 

 
∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

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

Περιουσίας και Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη το οποίο στεγάζεται στην ταχυδροµική διεύθυνση: 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη. Η διακήρυξη διατίθεται και σε 

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

 
ΕΙ∆ΟΣ – ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Το προς µίσθωση ακίνητο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη στέγαση πολλαπλών λειτουργιών του Ιδρύµατος, όπως 

φοιτητική λέσχη-κυλικείο, Συµβουλευτικό Σταθµό Ψυχολογικής Υποστήριξης, χώρο δηµιουργίας των πολιτιστικών 

οµάδων κ.ά.. Το προς µίσθωση ακίνητο θα πρέπει: 

• Να είναι τουλάχιστον  1.000 τ.µ.  µε δυνατότητα διαµόρφωσης των χώρων 

• Να είναι ετοιµοπαράδοτο µε ελάχιστες παρεµβάσεις όσο αφορά τη διαµόρφωση των χώρων και µόνο, ώστε να 

καλύπτονται οι ανάγκες του Ιδρύµατος 

• Να διαθέτει κατάλληλους χώρους για την κυκλοφορία των χρηστών, τους απαραίτητους χώρους υγιεινής (WC για 

άνδρες, WC για γυναίκες και WC για Α.Μ.Ε.Α.), βοηθητικούς  χώρους κ.λ.π., σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές 

διατάξεις  

• Να διαθέτει κατάλληλες υποδοµές ώστε να εξασφαλίζει την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση των Α.Μ.Ε.Α.. 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ – ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Το προς µίσθωση ακίνητο: 

• Θα βρίσκεται εντός της πόλεως της Μυτιλήνης, και κατά το δυνατόν µε εύκολη πρόσβαση από και προς τα άλλα ήδη 

µισθωµένα κτίρια του Ιδρύµατος, 

• Θα χρησιµοποιηθεί για πολλαπλές λειτουργίες όπως φοιτητική λέσχη-κυλικείο,  Συµβουλευτικό Σταθµό Ψυχολογικής 

Υποστήριξης, χώρο δηµιουργίας των πολιτιστικών οµάδων του Ιδρύµατος  κ.ά.. 
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ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Ως χρόνος έναρξης της µίσθωσης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου 

από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Η διάρκεια της µίσθωσης θα είναι τουλάχιστον δωδεκαετής (12). Παράταση της µίσθωσης 

µπορεί να γίνει µόνο σε συµφωνία µε τον εκµισθωτή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 του αρ. 34 του Π.∆. 

715/1979. 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Το αιτούµενο µηνιαίο µίσθωµα ανέρχεται στα δέκα ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο ( 10,00 ευρώ / τ.µ.) και δεν µπορεί 

να  υπερβαίνει τις έντεκα χιλιάδες ευρώ (11.000,00 €) µηνιαίως. Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του 

Ιδρύµατος και συγκεκριµένα τον ΚΑΕ 0813α. 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 

Η καταβολή των µισθωµάτων θα γίνεται µηνιαίως µετά από την προσκόµιση των αναγκαίων παραστατικών από τον 

εκµισθωτή, την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Πληρωµής και µετά από θεώρηση από την αρµόδια Υπηρεσία του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο µέχρι την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008 και ώρα 3:00 µ.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 υπ’ ευθύνη του 

ενδιαφερόµενου, από το Τµήµα Πρωτοκόλλου και ∆ιοικητικής Μέριµνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (Λόφος 

Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη), και στη συνέχεια να κατατίθενται στα Γραφεία του Τµήµατος 

Περιουσίας και Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου τα οποία στεγάζονται στην προαναφερθείσα ταχυδροµική 

διεύθυνση. Αρµόδιοι υπάλληλοι για την παραλαβή και προώθηση των προσφορών στην αρµόδια επιτροπή είναι οι κκ. 

Κεντέρη Ελένη και Καραντάνη Περσεφόνη, τηλ. 2251036142, 2251036145, φάξ: 2251036196, e-mail: 

Kenteri@aegean.gr,  p.kara@aegean.gr  

 

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

υπαλλήλους και θα προωθείται στην αρµόδια επιτροπή αλλά θα απορρίπτεται από αυτή ως εκπρόθεσµη, και θα 

επιστρέφεται σφραγισµένη στον ενδιαφερόµενο. 

 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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. 1108/18.02.2008 ΑΝΟΙΚΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», 

• Η ηµεροµηνία & ώρα διενέργειας του διαγωνισµού: 

«ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΕΜΠΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008, 10:00 π.µ.» 

• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό:  

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ», 

• Η ταχυδροµική διεύθυνση της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό:  

«ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΚΤΙΡΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ» 

• Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος 
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Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  

 

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι ο προσφέρων: 

 έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

 παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης, για οποιαδήποτε απόφασή του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ιδίως της 

αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ή της κρίσης της 

Επιτροπής Αξιολόγησης. 

2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούνται ή υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας και ότι προτίθεται να προβεί στις απαιτούµενες παρεµβάσεις ώστε να ικανοποιηθούν έως το 

χρόνο έναρξης της µίσθωσης όλες οι ζητούµενες τεχνικές προδιαγραφές που περιλαµβάνονται στον ανωτέρω όρο. 

3. ∆ήλωση 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. 

4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι εντός του σφραγισµένου υποφακέλου της 

 οικονοµικής προσφοράς συµπεριλαµβάνεται γραµµάτιο παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ή 

 εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, για ποσό ίσο µε το ένα εικοστό (1/20) του αιτουµένου ετησίου 

 µισθώµατος. (Επειδή  το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και οι Ο.Τ.Α. απαλλάσσονται της υποχρέωσης εγγυοδοσίας, θα 

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

 
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. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται αν το προσφερόµενο ακίνητο έχει υποστεί βλάβες 

λόγω σεισµού. Σε περίπτωση καταφατικής δήλωσης, θα πρέπει η δήλωση να συνοδεύεται από σχετική άδεια του 

αρµόδιου Γραφείου Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων (Γ.Α.Σ. ή Τ.Α.Σ. ή παλιότερα Υ.Α.Σ.) για την εκτέλεση των 

εργασιών επισκευής βλαβών, σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη. 

2. Περιγραφή του προσφεροµένου προς εκµίσθωση ακινήτου και απόσπασµα του πολεοδοµικού ή του ρυµοτοµικού 

σχεδίου όπου κείται το ακίνητο.  

3.  ∆ιάγραµµα κάλυψης, τοπογραφικό διάγραµµα του ακινήτου. 

4. Σχέδια κατόψεων, όψεων, τοµών του ακινήτου.  

5. Φωτοαντίγραφο της οικοδοµικής άδειας, θεωρηµένη από την Πολεοδοµία. Σε περίπτωση προσφοράς ακινήτου που 

δεν διαθέτει οικοδοµική άδεια, θα πρέπει ο προσφέροντας - ιδιοκτήτης να προσκοµίσει βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι το 

ακίνητο υφίσταται νόµιµα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση δύο Πολιτικών Μηχανικών για τη στατική επάρκεια του ακινήτου 

και τα κινητά φορτία για τα οποία έχει υπολογισθεί αυτό. 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. 

 
 
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

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

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

Στο συγκεκριµένο υποφάκελο τοποθετούνται: 

1. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τα οποία θα πρέπει να αναγράφονται σε ευρώ, ολογράφως και αριθµητικά, 
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2. Το αιτούµενο µηνιαίο µίσθωµα το οποίο δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο, ως σύνολο, των έντεκα χιλιάδων ευρώ 

(11.000,00 €), 

3. Γραµµάτιο παρακαταθήκης του Τ.Π.Κ.∆. 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 της σύµβασης µίσθωσης εντός της οριζόµενης προθεσµίας και θα παραδώσουν το ακίνητο για 

χρήση από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου στην κατάσταση και στο χρόνο που ορίζονται στη σύµβαση µίσθωσης. 

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγυοδοσίας το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ανάδοχο µόλις εγκατασταθεί το Πανεπιστήµιο Αιγαίου στο ακίνητο, στους δε 

υπόλοιπους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, µέσα σε πέντε ηµέρες από την ηµεροµηνία κατακύρωσης του 

διαγωνισµού. 

 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Α. ΕΝΑΡΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η αρµόδια Επιτροπή θα συνέλθει για την έναρξη του διαγωνισµού στα γραφεία του Ιδρύµατος (Λόφος 

Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη), στις 13.03.2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. 

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

υπογράφει και 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 

1. Η Επιτροπή, αφού πραγµατοποιήσει την επιτόπια επίσκεψη στα προσφερόµενα προς µίσθωση ακίνητα, συντάσσει 

έκθεση περί καταλληλότητας ή µη αυτών η οποία κοινοποιείται εγγράφως µε απόδειξη σε όλους όσους υπέβαλαν 

προσφορά στο διαγωνισµό, και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τµήµατος Περιουσίας & Προµηθειών του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Εφόσον το κρίνει αναγκαίο, η Επιτροπή µπορεί να αναθέσει σε Υγειονοµικό όργανο 

του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ή του ∆ηµοσίου ή άλλου Ν.Π.∆.∆., κατά τη διάταξη του άρθρου 30, παρ. 1. εδ. β. του Π.∆. 

715/79, την εξέταση από υγειονοµικής απόψεως, των προς µίσθωση επιλεγέντων ακινήτων. 

 

2. Κατά της έκθεσης περί καταλληλότητας ή µη των προσφερόµενων ακινήτων µπορεί να υποβληθεί ένσταση η οποία 

πρέπει να κατατεθεί στο Πρυτανικό Συµβούλιο 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. 

 

3. Εάν από την έκθεση καταλληλότητας της Επιτροπής κριθεί κατάλληλο ένα και µόνο από τα προσφερθέντα προς 

µίσθωση ακίνητα, ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται και τα πρακτικά της Επιτροπής υποβάλλονται προς έγκριση στο 

Πρυτανικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος, το οποίο κατά την κρίση του µπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση του 

αποτελέσµατος ή την επανάληψη του διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2 και 3 του Π.∆. 

715/1979. 

 

Γ. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

1. 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. 
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2. Προφορική µειοδοτική προσφορά, γίνεται δεκτή εφόσον είναι τουλάχιστον κατά δύο τοις εκατό (2%) κατώτερη της 

µικρότερης από τις έγγραφες προσφορές. 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.  

 

3. 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 µίσθωση γίνεται κατά την κρίση της Επιτροπής. 

 

4. 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 είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη λήξη της διενέργειάς του. 

 

∆. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ή ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΥΤΟΥ 

 

1. Μετά το πέρας της προφορικής µειοδοσίας, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού µε το οποίο 

προτείνει αιτιολογηµένα στο Πρυτανικό Συµβούλιο, την µίσθωση 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. 

 

2. Το Πρυτανικό Συµβούλιο 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 Πρυτανικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος, δεν δεσµεύονται από το τυχόν 

µικρότερο προσφερόµενο µίσθωµα και δύνανται µετά από αιτιολογηµένη απόφασή τους, να προτιµήσουν οποιοδήποτε 

από τα προσφερόµενα προς µίσθωση ακίνητα. 

 

3. Εάν το Πρυτανικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος θεωρήσει ασύµφορο το επιτευχθέν αποτέλεσµα του διαγωνισµού, ή 

όταν δεν προσέλθει κανείς διαγωνιζόµενος κατά τη διάρκεια του διενεργούµενου διαγωνισµού, δύναται να προχωρήσει σε 

επανάληψη αυτού, κατά τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 32, παρ. 2 και 3 του Π.∆ 715/79. 

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

 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Το προς µίσθωση ακίνητο θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω: 

Ο εκµισθωτής, πλην κινητών στοιχείων ειδικής χρήσεως του Πανεπιστηµίου, έχει υποχρέωση να 

εκτελέσει, µε δική του δαπάνη, τη διαρρύθµιση του χώρου ώστε να κριθεί κατάλληλος για τη χρήση για την 
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οποία ζητείται (σύµφωνα πάντα µε εγκεκριµένες από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Ιδρύµατος µελέτες), 

καθώς και τις εργασίες των εγκαταστάσεων του µισθίου (ηλεκτρικής, υδραυλικής, αποχέτευσης, 

τηλεφώνου, δεδοµένων, 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, δεδοµένων και τηλεφώνου, που αναλογούν στους µισθωµένους χώρους. Όλες οι τυχόν 

απαιτούµενες διαρρυθµίσεις/επεµβάσεις (πρόσβαση & διευκολύνσεις για Α.Μ.Ε.Α. κλπ.) θα εκτελεστούν 

σύµφωνα και µε την έγκριση των αρµοδίων υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου. 

 

Ο εκµισθωτής, κατά την παράδοση του µισθίου στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, θα πρέπει: 

• µε δική του δαπάνη να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες, να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε 

αυτό από Α.Μ.Ε.Α. 

• µε δική του δαπάνη να κατασκευάσει δίκτυο δεδοµένων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που θα ορίσει η 

Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, αν αυτό του ζητηθεί. 

• να µεριµνήσει ώστε, να υπάρχει πρόβλεψη για την εισαγωγή καλωδίου του ΟΤΕ από έξω µέχρι το χώρο 

εγκατάστασης του rack, αν αυτό του ζητηθεί. 

• να µεριµνήσει ώστε να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) τουαλέτες. 

• να µεριµνήσει ώστε να υπάρχει δεξαµενή νερού που να καλύπτει τις ανάγκες χρήσης. 

• να µεριµνήσει για την ύπαρξη ανελκυστήρα σε περίπτωση που το µίσθιο διαθέτει περισσότερους των ενός 

ορόφων.   

• να µεριµνήσει ώστε να υπάρχει κεντρικό σύστηµα κλιµατισµού (ψύξης, θέρµανσης) µε αυτονοµία ανά όροφο 

στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός ορόφων. 

 

Κατά την αξιολόγηση των προσφερόµενων κτιρίων, θα συνεκτιµηθεί η κατοχή, από τον εκµισθωτή, ειδικών αδειών, 

για την ασφαλή παρουσία πολλών ατόµων ταυτόχρονα στους χώρους, λόγω π.χ. συναθροίσεων, εκδηλώσεων κ.α.. 

 

Απαραίτητο θεωρείται, το µίσθιο να πληροί τις πάγιες απαιτήσεις που αφορούν στις χρήσεις για τις οποίες προορίζεται 

(π.χ. φοιτητική λέσχη-κυλικείο,  Συµβουλευτικός Σταθµός Ψυχολογικής Υποστήριξης, χώρος δηµιουργίας των 

πολιτιστικών οµάδων του Ιδρύµατος), πάντα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

Ο εκµισθωτής θα προσκοµίσει, πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών για την έκδοση οικοδοµικής άδειας 

επεµβάσεων στο κτίριο ή πριν από την εκτέλεση επεµβάσεων στο µίσθιο που δεν χρήζουν οικοδοµικής άδειας, τα εξής: 

1. Αρχιτεκτονική µελέτη µε τη διαρρύθµιση των χώρων. 

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

κλιµατισµού, θέρµανσης, εξαερισµού). 

3. Μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυρασφάλειας. 

 

Οι παραπάνω µελέτες θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένες στις ανάγκες του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και είναι 

απαραίτητο να εγκριθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύµατος, ως προς την λειτουργικότητα του ακινήτου και τη 

σωστή αντιµετώπιση των Η/Μ εγκαταστάσεων. 

 

Ο εκµισθωτής είναι υποχρεωµένος πριν τη παράδοση του µισθίου 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, η οποία δεν καλύπτει τις λειτουργίες του Ιδρύµατος που θα στεγαστούν εκεί, 

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό πυροσβεστικής υπηρεσίας ως προς τα µέσα πυρόσβεσης, 
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3. Τις συνδέσεις µε ∆ΕΗ, ΟΤΕ, πάροχο/ους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (εφόσον υφίστανται) καθώς και µε τις 

υπηρεσίες του ∆ήµου για αποχέτευση και ύδρευση, 

4. Άδεια λειτουργίας ανελκυστήρα (σε περίπτωση περισσοτέρων των ενός ορόφων), 

5. Πιστοποίηση µέτρησης της γείωσης, 

6.  Στατική επάρκεια σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Όλες οι τυχόν απαιτούµενες διαρρυθµίσεις/επεµβάσεις επί του µισθίου, θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις έγγραφες 

υποδείξεις των αρµόδιων υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου και πρέπει να τύχουν της έγγραφης έγκρισής τους, πριν την 

παράδοση του µισθίου. 

 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – 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 νέα µίσθωση ανάλογου ακινήτου χωρίς διαγωνισµό και εις βάρος του συµµετέχοντος, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ». 

Η παραλαβή του  µισθίου από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου καθώς και η απόδοση αυτού στον εκµισθωτή µετά τη λήξη 

της περιόδου µίσθωσης, διενεργείται από τριµελείς επιτροπές που συγκροτούνται µε αποφάσεις του Πρυτανικού 

Συµβουλίου 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 Τµήµα Περιουσίας & Προµηθειών του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου, σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Π.∆ 715/79. 

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 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 ΜΙΣΘΙΟΥ 

Κατά τη διάρκεια της µίσθωσης 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 προβάλη 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 προκληθήσας βλάβης ή ζηµιάς στο 

ακίνητο. 

Εαν το ακίνητο κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, περιέλθει µε οποινδήποτε νόµιµο τρόπο στη κυριότητα, νοµή, 

επικαρπία, χρήση κλπ,. άλλου προσώπου η µίσθωση 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 µισθώµατα, 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 ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ 
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1. Ο εκµισθωτής υποχρεούται, κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, να ενεργεί τις αναγκαίες επισκευές στο µισθίο και να 

επανορθώνει τις εκ της συνήθους χρήσεως φθορές εντός ευλόγου προθεσµίας από τη σχετική ειδοποιήση της 

στεγαζοµένης υπηρεσίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

 

2. Σε περίπτωση άρνησης, ή µη ενεργείας από τον εκµισθωτή των ανωτέρω εργασιών το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, έχει το 

δικαίωµα, ή να διακόψει την καταβολή των µισθωµάτων µέχρι την εκτέλεση αυτών ή να προβεί σε µονοµερή λύση της 

µίσθωσης και τη µέσω διαγωνισµού ή απ'ευθείας µίσθωση ανάλογου ακινήτου εις βάρος του εκµισθωτή, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα για την περίπτωση του άρθρου 33, παρ. 3 του Π.∆. 715/79, ή να ενεργήσει τις επισκευές εις βάρος του 

εκµισθωτή και από την εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου Αιγαίου πίστωση των µισθωµάτων. Το 

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

τεχνικής υπηρεσίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

 

3. Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, δύναται να προέλθει, κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, χωρίς καµία αποζηµίωση του 

εκµισθωτή, σε µονοµερή λύση της µίσθωσης εάν:  

α) καταργηθεί το σύνολο ή µέρος των στεγαζοµένων στο ακίνητο υπηρεσιών του,  

β) µεταφέρει τις στεγαζόµενες υπηρεσίες σε ακίνητο ιδιοκτησίας του,  

γ) προσφερθεί, σε αυτό από τρίτο, η δωρεάν χρήση καταλλήλου ακινήτου για τον υπόλοιπο χρόνο της µίσθωσης,  

δ) αναδιοργανωθούν οι υπηρεσίες κατά την διάρκεια της µίσθωσης, ώστε το κτίριο να µην εξυπηρετεί τις ανάγκες των 

υπηρεσιών  ή το κτίριο να µην είναι απαραίτητο,  

ε) µεταφερθούν σε άλλο τόπο, οι εγκατεστηµένες στο κτίριο υπηρεσίες του έστω και προσωρινά.  

 

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

εξήντα (60) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµεροµηνία λύσης της µίσθωσης, από την οποία παύει και οποιαδήποτε 

υποχρέωση του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για καταβολή µισθωµάτων. 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Σιωπηρή αναµίσθωση ή παράταση της µίσθωσης δεν επιτρέπεται πέραν του χρόνου που έχει συµφωνηθεί βάσει της 

σύµβασης, επιφυλλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 34, παρ. 5 του Π.∆. 715/79. 

 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ 

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

• Επίσης, επί της καθαρής αξίας του ποσού της απόδειξης µισθώµατος ο εκµισθωτής βαρύνεται µε κρατήσεις που 

ανέρχονται συνολικά στο 3,072% και είναι οι εξής: 

3% υπέρ του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), 

2% χαρτόσηµο, επί του 3%, 

20% ΟΓΑ χαρτοσήµου επί του 2%. 
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