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Απιθ. Ππωη.:454 

Απιθμόρ διακήπςξηρ: 2 / 2020 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΣΙΣΛΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΚΜΙΘΩΗ ΑΛΔ ΒΑΙΛΙΣΑ 

ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ : ΔΘΝΙΚΟ ΥΙΟΝΟΓΡΟΜΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΒΑΙΛΙΣΑ 

ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΔΣΟΥΗ : 10.000,00 €. ///  ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΘΩΜΑ 980,00 €. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ : 25-09-2020 ΩΡΑ : 11
ε 

π.κ – 12 κεζεκβξηλή. 

Σν Δζληθφ Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν Βαζηιίηζαο δηαθεξχζζεη φηη : 

ηηο 25 – 09 – 2020 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11
ε
 π.κ. – 12 κεζεκβξηλή ζα 

δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ, ζηνλ δεχηεξν φξνθν ηνπ Γηνηθεηεξίνπ Γξεβελψλ « 

Κψζηαο Σαιηαδνχξεο », πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία κε θιεηζηέο πξνζθνξέο γηα ηελ 

εθκίζζσζε αθηλήηνπ κε ηελ επσλπκία ΑΛΔ ΒΑΙΛΙΣΑ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 715/1979. Η δεκνπξαζία ζα γίλεη κε βάζε ηελ απφθαζε ηεο Δ.Γ 

15/3ν/25-08-2020. 

ΟΡΟΙ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 

Άξζξν 1
ν
 

Πξφθεηηαη γηα δηψξνθν αθίλεην ( ηζφγεην , πξψηνο θαη δεχηεξνο φξνθνο ) 

εκβαδνχ 925,42 m
2 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηζφγεην επηθάλεηαο 302,42 m
2 

ην νπνίν ζα 

ιεηηνπξγήζεη σο θαθεηέξηα , ν πξψηνο φξνθνο  επηθάλεηαο 399,20 m
2
σο εζηηαηφξην 

θαη ν δεχηεξνο κε δσκάηηα χπλνπ εκβαδνχ 223,80 m
2
  . 

Άξζξν 2
ν 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο – Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

ηνλ δηαγσληζκφ δχλαληαη λα ιάβνπλ κέξνο θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

εκεδαπά θαη αιινδαπά. 
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Οη ζπκκεηέρνληεο καδί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο πξέπεη απαξαίηεηα 

λα ππνβάιινπλ ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη ηα πην θάησ δηθαηνινγεηηθά : 

1. Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα 

2. Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο ζην Δ.Υ.Κ .Βαζηιίηζαο 

3. Φσηνηππία ηαπηφηεηαο γηα ηα θπζηθά πξφζσπα θαη αληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ 

ίδξπζεο αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν 

4. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο. 

5. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλνπλ φηη έιαβαλ 

γλψζε ηνπ ρψξνπ πνπ ζα εθκηζζσζεί, φηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα, θαζψο θαη φηη δελ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά νη ίδηνη ή κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ. 

 

Καζψο θαη ηα παξαθάησ: 

ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ: 

 Γειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηήξην 

 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ (έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ)  

 Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο  

 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηεη φηη ν ελδηαθεξφκελνο: - δελ έρεη θεξπρζεί ζε πηψρεπζεή άιιε 

αλάινγε θαηάζηαζε - δελ έρεη θηλεζεί θαη’ απηνχ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 

πηψρεπζεή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ: 

 Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο 

 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ (έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ)  

 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηεη φηη: - δελ έρεη θεξπρζεί ζε πηψρεπζε - δελ έρεη θηλεζεί θαη’ απηνχ 

δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε - δελ βξίζθεηαη ζε ιχζε ή εθθαζάξηζε - δελ 

βξίζθεηαη ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε - δελ έρεη θηλεζεί θαη’ απηνχ δηαδηθαζία 

δηνξηζκνχ εθθαζαξηζηή. 

Σα Ννκηθά Πξφζσπα πέξαλ ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζνπλ πιήξε ζεηξά εγγξάθσλ λνκηκνπνίεζεο ηνπο θαη λνκηκνπνίεζεο 

ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο. (Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο 

γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο 

παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο).  

ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΑ: ΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ  

1. Ιζρχνλ θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο ζε αληίγξαθν λνκίκσο 

ζεσξεκέλν απφ ην Γ.Δ.ΜΗ. 2. ΦΔΚ ζπζηάζεσο ηεο εηαηξείαο  

3. Πξαθηηθφ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο ηεο 

εηαηξείαο θαη ΦΔΚ δεκνζίεπζεο ηεο εθπξνζψπεζεο ή αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο 

δεκνζίεπζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. ε πεξίπησζε πνπ εθθξεκεί ε δεκνζίεπζε ηεο 
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εθπξνζψπεζεο, πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο κε ηνλ 

ζρεηηθφ αξηζκφ πξσηνθφιινπ  

4. Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην Γ.Δ.ΜΗ. πεξί κεηαβνιψλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ην νπνίν 

ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξείο (3) κήλεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ  

5. Πξαθηηθφ απφθαζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο εηαηξείαο πεξί εγθξίζεσο 

ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη παξνρήο εμνπζίαο πξνο 

ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν γηα ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο.  

ΓΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΔ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ:  

1. πκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ζε λνκίκσο 

επηθπξσκέλα αληίγξαθα. Σα ΦΔΚ φπνπ έρνπλ γίλεη νη ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο 

ησλ αλσηέξσ ζπκθσλεηηθψλ.  

2. Πιήξεο ζεηξά εγγξάθσλ πνπ απαηηνχληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην 

θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ δηαρεηξηζηή θαη εθπξνζψπνπ 

απηήο. Σα ΦΔΚ φπνπ έρνπλ γίλεη νη ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο.  

3. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί εηαηξηθψλ κεηαβνιψλ απφ ην Γ.Δ.ΜΗ. ην νπνίν ζα έρεη 

εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξψλ θαη ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο απφ ηελ 

ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο. Σπρφλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί εηαηξηθψλ κεηαβνιψλ ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ γηα ηηο κεηαβνιέο έσο 31.12.2012 είηε ζα πξνζθνκίδεηαη 

απηνηειψο είηε ζα ελζσκαηψλεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.ΜΗ.  

ΓΙΑ ΙΓΙΩΣΙΚΔ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ: 

1. πκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ζε 

λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα  

2. Πιήξεο ζεηξά εγγξάθσλ πνπ απαηηνχληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην 

θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ δηαρεηξηζηή θαη εθπξνζψπνπ 

απηήο.  

3. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί εηαηξηθψλ κεηαβνιψλ απφ ην Γ.Δ.ΜΗ. ην νπνίν ζα έρεη 

εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξψλ θαη ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο απφ ηελ 

ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο. Σπρφλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί εηαηξηθψλ κεηαβνιψλ ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ γηα ηηο κεηαβνιέο έσο 31.12.2012 είηε ζα πξνζθνκίδεηαη 

απηνηειψο είηε ζα ελζσκαηψλεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.ΜΗ.  

ΠΡΟΩΠΙΚΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ: 

1. πκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ζε 

λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα.  

2. Πιήξεο ζεηξά εγγξάθσλ πνπ απαηηνχληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην 

θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ δηαρεηξηζηή θαη εθπξνζψπνπ 

απηήο.  

3. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί εηαηξηθψλ κεηαβνιψλ απφ ην Γ.Δ.ΜΗ. ην νπνίν ζα έρεη 

εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξψλ θαη ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο απφ ηελ 

ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο. Σπρφλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί εηαηξηθψλ κεηαβνιψλ ηνπ 
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Πξσηνδηθείνπ γηα ηηο κεηαβνιέο έσο 31.12.2012 είηε ζα πξνζθνκίδεηαη 

απηνηειψο είηε ζα ελζσκαηψλεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.ΜΗ. 

ΓΙΑ ΑΛΛΟΓΑΠΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ: Αλάινγα κε ηα ηζρχνληα ζηελ Διιάδα 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά απφ ηα νπνία ζα απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε 

θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην 

ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ 

δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο. 

 

Άξζξν 3
ν
 

Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ 

Γηα λα γίλεη δεθηφο θάπνηνο ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ 

Δπηηξνπή, εγγπεηηθή επηζηνιή πνζνχ δέθα ρηιηάδσλ Δπξψ ( 10.000,00 ) σο εγγχεζε. 

Η ελ ιφγσ εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη κε 

πιεηνδνηήζαληεο, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο θαη νπσζδήπνηε εληφο 

δχν κελψλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο  εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά «ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή 

αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β' θαη γ' ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α'13)» πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο 

Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη 

έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα 

εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ 

Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο 

ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα 

πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ 

ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ 

ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία 

απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) 

ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ 

νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα 

παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη 

αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ 

ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία 

ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ 

αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε 
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εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο 

εθηέιεζεο ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Η αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

Άξζξν 4
ν
 

Γηαδηθαζία πξνζθνξψλ 

ηηο 25 – 09 – 2020 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11
ε
 π.κ. – 12 κεζεκβξηλή ζα 

δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ, ζηνλ δεχηεξν φξνθν ηνπ Γηνηθεηεξίνπ Γξεβελψλ 

«Κψζηαο Σαιηαδνχξεο», πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία κε θιεηζηέο πξνζθνξέο γηα ηελ 

εθκίζζσζε αθηλήηνπ κε ηελ επσλπκία ΑΛΔ ΒΑΙΛΙΣΑ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 715/1979. 

Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη δεκφζηα θαη  κε θιεηζηέο πξνζθνξέο (κέζσ θιεηζηνχ 

Φαθέινπ). Οη πξνζθνξέο ζα γίλνπλ απφ ψξα 11 πκ. έσο 12 κεζεκβξηλή ηεο 

25/09/2020 (ιήμε παξάδνζεο πξνζθνξψλ) θαη δελ ζα ζπλερηζηεί κε πξνθνξηθέο 

πξνζθνξέο. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), 

ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

Προσυορά 
(Στοιτεία Προσυέροντος, Δπωνσμία, Γιεύθσνση, Τηλ επικοινωνίας, ΦΑΞ, ΔΜΑΙL) 
Για τον  Γιαγωνισμό με αρ. Γιακ. 2/2020: 
«ΔΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΑΛΔ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ» 
(Να μην ανοιτθεί από το γραυείο πρωτοκόλλοσ) 

Ο θπξίσο θάθεινο ζα θέξεη α) φια ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο θαη β) (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ”, 

θαιά ζθξαγηζκέλν ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ. 

Ο θπξίσο θάθεινο ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ή ζην 

πξσηφθνιιν ηνπ ΔΥΚ Βαζηιίηζαο.  

Όια ηα έγγξαθα πνπ ζα θαηαηεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα. Οη ππεχζπλεο 

δειψζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλεο γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο. 

ε πεπίπηωζη μη καηάθεζηρ  κάποιος από ηων δικαιολογηηικών ηος άπθπος 2 

ηηρ παπούζαρ διακήπςξηρ, η πποζθοπά θα αποππίπηεηαι και δεν θα ανοίγει ζηην 

ζςνέσεια ο (ςπο)Φάκελορ Οικονομικήρ Πποζθοπάρ. 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ έρνπλ έγθαηξα ππνβιεζεί ή απνζηαιεί θαη 

παξαιεθζεί, γίλεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνχ/ Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ, πνπ έρεη ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. Καηά 

ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, επηηξέπεηαη λα παξίζηαληαη φινη φζνη έρνπλ 

ππνβάιεη πξνζθνξά, απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ή κε 

λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν. Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 
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πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  

Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ εμήο δηαδηθαζία:  
α)Απνζθξαγίδνληαη νη θπξίσο Φάθεινη ησλ πξνζθνξψλ, κνλνγξάθνληαη φια ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ. 
Οη θάθεινη Οικονομικών Πποζθοπών δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη,  

απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη θξαηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ αθνχ 

νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. 
β)Η Δπηηξνπή ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο εάλ πιεξνχληαη νη ηεζείζεο 

πξνυπνζέζεηο.   
γ)Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη (ππν)θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ 

πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ 

πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη, κνλνγξάθνληαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ 

θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα νη θάθεινη ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε ηεο 

δηαδηθαζίαο. Η απνζθξάγηζε απηή γίλεηαη ζηελ ίδηα δεκφζηα ζπλεδξίαζε. 
 

Δλ ζπλερεία, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ειέγρεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη 

αλαθνηλψλεη ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε.  
 

Ο (ππν)θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηιακβάλεη ηε ζπλνιηθή 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ε νπνία δηαηππψλεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, ζε ΔΤΡΩ 

θαη θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ  Πξνζθέξνληα ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ. 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη αλ ππνβιεζνχλ,   

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαρσξεζνχλ ζε πξαθηηθφ φηαλ ζα ππνγξάςνπλ φια ηα κέιε ηεο 

επηηξνπήο θαζψο θαη ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο. 

ε πεξίπησζε ηαχηηζεο  (ηζφηηκεο πξνζθνξέο) ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

δηελεξγείηαη ακέζσο θιήξσζε κεηαμχ ησλ ηζφπνζσλ πξνζθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαδεηρζεί ηειηθφο πιεηνδφηεο. 

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ νθείιεη λα πξνζθνκίζεη 

εηδηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην. Αλ δε πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, πξνζθνκίδεη ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Άξζξν 5
ν 

Καηαθχξσζε δεκνπξαζίαο  

Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο θαηαθπξψλεηαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Γηνίθεζεο θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ πιεηνδφηε ν νπνίνο πξνζέξρεηαη γηα ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο εληφο δέθα εκεξψλ, πξνζθνκίδνληαο εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο ησλ φξσλ πνζνχ δέθα ρηιηάδσλ επξψ ( 10.000,00 ) ε νπνία παξακέλεη ζην 

Δ.Υ.Κ. Βαζηιίηζαο έσο ην ηέινο ηεο ζχκβαζεο . 
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Άξζξν 6
ν
 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο δελ απνθηά θαλέλα απνιχησο δηθαίσκα, απφ ηελ κε 

έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηνίθεζεο ηνπ 

Δζληθνχ Υηνλνδξνκηθνχ Κέληξνπ Βαζηιίηζαο . 

Άξζξν 7
ν
 

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη γεληθά φια ηα έμνδα ηεο 

δεκνπξαζίαο βαξχλνπλ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε. 

Σα θεξχθεηα δηθαηψκαηα, έμνδα ζχληαμεο ζπκθσλεηηθνχ, έμνδα δεκνζίεπζεο 

ηεο δηαθήξπμεο, λνκίκσλ θξαηήζεσλ, ηειψλ ραξηνζήκνπ θαη ηειψλ ζπκβάζεσο θαη 

θάζε γεληθφ έμνδν ηεο δεκνπξαζίαο, βαξχλνπλ ην κηζζσηή. 

Άξζξν 8
ν
 

Γηάξθεηα κίζζσζεο 

Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο είλαη επηαεηήο θαη αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. Γχλαηαη δε λα παξαηαζεί θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ γηα άιια πέληε έηε κε αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζψκαηνο ε νπνία ζα 

θαζνξηζηεί απφ ηνλ ηδηνθηήηε επηθαηξνπνηεκέλε αλαιφγσο ησλ ζπλζεθψλ. 

Σν αίηεκα ηεο αλαλέσζεο απφ ηνλ κηζζσηή ππνβάιιεηαη γξαπηψο έμε ( 6 ) κήλεο 

πξηλ ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο . 

Άξζξν 9
ν 

Πξψηε πξνζθνξά – αλαπξνζαξκνγέο 

Ωο ειάρηζην φξην πξψηεο πξνζθνξάο κεληαίνπ κηζζψκαηνο νξίδεηαη ην πνζφ 

ησλ ελληαθφζησλ νγδφληα (980,00) επξψ. Σν επηηεπρζέλ κίζζσκα ζα ηζρχεη γηα ηα 

ηξία πξψηα ρξφληα θαη πέξαλ απηνχ ζα αλαπξνζαξκφδεηαη γηα θάζε έηνο θαηά 3% 

κέρξη  ηε ιχζε ηεο κίζζσζεο. Η εηήζηα αλαπξνζαξκνγή ζα πξνθχπηεη απφ ην 

κίζζσκα ηεο πξνεγνχκελεο αλαπξνζαξκνγήο. 

Σν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη θάζε πξψηε ηνπ κηζζσηηθνχ κήλα ζηνλ ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ ηνπ ΔΥΚΒ. 

ηηο πην πάλσ ηηκέο δελ πεξηιακβάλεηαη ην ραξηφζεκν θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ ην νπνίν 

επηβαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ ελνηθηαζηή. 

Άξζξν 10
ν 

Αδεηνδνηήζεηο - Λνγαξηαζκνί 

Ο ελνηθηαζηήο ππνρξενχηαη πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο λα 

πξνβεί ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο . 

Δπίζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ ζχλδεζε κε ηελ ΓΔΗ ή άιιε εηαηξεία κε δηθέο 

ηνπ δαπάλεο θαη ζην φλνκα ηνπ.  
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Άξζξν11
ν
 

Δλζηάζεηο 

Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ππνβάιιεηαη ζηνλ πξφεδξν 

ηεο Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο εγγξάθσο κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ 

ηελ δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Έλζηαζε θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ππνβάιιεηαη ζηελ επηηξνπή 

δηαγσληζκνχ ζε 24 ψξεο αθφηνπ ηειεηψζεη ν δηαγσληζκφο. 

Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ε έλζηαζε δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ 

δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη ζηελ πξψηε πεξίπησζε απφ ηνλ πξφεδξν εψο ηελ 

εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ δε δεχηεξε πεξίπησζε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθνξψλ. 

 

 

Άξζξν 12
ν
 

Υξήζε κίζζηνπ – γλψζε ζπλζεθψλ  

Ο κηζζσηήο έιαβε γλψζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ κηζζίνπ θαη ην βξήθε 

θαηάιιειν γηα ηελ ρξήζε ηνπ. Γηαηεξεί δε ην κίζζην ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Γελ 

κπνξεί λα παξέκβεη ζην θηίζκα, νχηε λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή, ρσξίο 

ηελ έγθξηζε ηνπ Δζληθνχ Υηνλνδξνκηθνχ Κέληξνπ Βαζηιίηζαο. 

Σν κίζζην ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά σο θαθεηέξηα ζην ηζφγεην, σο εζηηαηφξην 

ζηνλ πξψην φξνθν θαη σο ρψξνο δηαλπθηέξεπζεο ζηνλ δεχηεξν φξνθν. Απαγνξεχεηαη 

ξεηά λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ρψξνο ελνηθίαζεο ζθί ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε, 

φπσο π.ρ. ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ θιπ. 

Τπνρξενχηαη δε λα παξακέλεη αλνηρηφ εθηφο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ θαη ζε πεξίπησζε 

πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εθδειψζεηο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Δ.Υ.Κ.Βαζηιίηζαο εθηφο ζεδφλ. 

Ο κηζζσηήο δελ έρεη απνιχησο θακία αμίσζε απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο πνπ ηπρφλ ζα 

θαηαβάιεη ζην κίζζην, φια δε ηα πάγηα (θηλεηά θαη αθίλεηα) παξακέλνπλ ζε φθεινο 

ηνπ κηζζίνπ κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, ρσξίο ν κηζζσηήο λα έρεη δηθαίσκα λα ηα 

αθαηξέζεη ή λα απνδεκησζεί. 

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε, ππνρξενχκελνο 

ζηηο αλαγθαίεο επηζθεπέο, δελ κπνξεί φκσο λα επηθέξεη αιινηψζεηο ζην κίζζην θαη 

ζηελ πξφζνςή ηνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ Δ.Υ.Κ.Β., νχηε λα ελεξγήζεη ζ’ 

απηφ κεηαξξπζκίζεηο ή λα ρξεζηκνπνηήζεη απηφ γηα ζθνπφ δηάθνξν ηνπ 

ζπκθσλεζέληνο. 
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Άξζξν 13
ν
 

Τπνρξεψζεηο 

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη άξηζηεο ππεξεζίεο ζην θνηλφ, λα ηεξεί 

φινπο ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη ζπκπεξηθνξάο θαζψο θαη λα επηκειείηαη ηνλ 

γχξσζελ ρψξν ηνπ θηίζκαηνο ζε ηξφπν ,ψζηε ε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ ΑΛΔ 

ΒΑΙΛΙΣΑ λα είλαη ε πξέπνπζα. 

Οθείιεη δε λα δέρεηαη ηνλ έιεγρν ηεο Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο θαζψο θαη ηηο πηζαλέο 

παξαηεξήζεηο ηεο σο πξνο ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εκθάληζε ηνπ κηζζίνπ. 

 

Άξζξν 14
ν
 

Δκπξφζεζκε θαηαβνιή κηζζψκαηνο 

Η κε εκπξφζεζκε θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο θαζψο θαη ε κε ηήξεζε ησλ 

φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο νη νπνίνη νξίδνληαη σο νπζηψδεηο, παξέρνπλ ην 

δηθαίσκα ζηνλ εθκηζζσηή λα δηεθδηθήζεη δηθαζηηθά ηελ απφδνζε ηνπ κηζζίνπ θαη ηελ 

θαηαβνιή ησλ νθεηιφκελσλ κηζζσκάησλ θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε πνπ 

ζα γελλεζεί ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 15
ν 

Τπνκίζζσζε – Μεηαηξνπή  

Απαγνξεχεηαη ξεηά απνιχησο νπνηαζδήπνηε κνξθήο ππνκίζζσζε ή 

ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ ή ε κεηαηξνπή ηεο ρξήζεο ηνπ. 

 

 

Άξζξν 16
ν
 

Ιδηφρξεζε 

Σν Δ.Υ.Κ.Β. έρεη δηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεσο ηεο ζπκβάζεσο, φηαλ 

θαηαζηεί αλαγθαία ε ηδηφρξεζε ηνπ κηζζίνπ, αιιά πάληνηε θαηφπηλ πξνεηδνπνηήζεσο 

θνηλνπνηνπκέλεο κε απφδεημε πξνο ηνλ κηζζσηή ηξεηο ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ ηε 

ιχζε ηεο ζπκβάζεσο. 

 

 

Άξζξν 17
ν 

Σν Δ.Υ.Κ.Β. δελ ππνρξενχηαη ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κηζζσηνχ νχηε 

απαιιάζζεηαη απηφο ηεο πιεξσκήο ηνπ κηζζψκαηνο, εάλ δελ έθαλε ρξήζε 

απηνχ, άλεπ ππαηηηφηεηαο ηνπ Δ.Υ.Κ.Β. 
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Άξζξν 18
ν
 

Ο κηζζσηήο δελ δηθαηνχηαη κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο, απφ ηεο θαηαθπξψζεσο 

ηεο κηζζψζεσο θαη εθεμήο. 

 

Άξζξν 19
ν
 

Ο κεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ, ζα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Νφκνπ, 

ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεη φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο 

θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη  αλεπηθπιάθησο. 

 

Άξζξν 20
ν
 

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ ηνπ, ηηο ππέξ 

απηνχ δνπιείεο, ηα φξηα απηνχ θαη γεληθά ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε, λα 

πξνζηαηεχεη απηφ απφ θάζε θαηαπάηεζε, κε ηηο πξνζήθνπζεο αγσγέο, νη νπνίεο 

εθρσξνχληαη ζ’ απηφλ δηα ηεο ζπκβάζεσο, δηαθνξεηηθά ζα απνδεκηψλεη θάζε δεκηά 

πνπ ζα   πξνθαιεί. 

 

Άξζξν 21
ν
 

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη φπσο κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζ’ απηφλ ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη γηα ηε 

ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, δηαθνξεηηθά ελεξγείηαη επαλάιεςε ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζε βάξνο ηνπ. 

 

Άξζξν 22
ν 

ε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο αξλεζεί ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, 

απηφο θεξχζζεηαη έθπησηνο, ε εγγπεηηθή επηζηνιή ηνπ γηα δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε 

δεκνπξαζία εθπίπηεη ππέξ ηνπ Δ.Κ.Υ.Β. , θαη βεβαηψλνληαη ζε βάξνο ηνπ ηα ελνίθηα 

πνπ ζα θαηέβαιε, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία άξλεζεο ππνγξαθήο 

ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη κέρξη ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ κηζζσηή. Δπίζεο 

ππνρξεψλεηαη θαη ζηελ πιεξσκή ηελ ηπρφλ δηαθνξά ηνπ κηζζψκαηνο κέρξη ιήμεσο 

ηνπ ρξφλνπ εθκηζζψζεσο πνπ έρεη νξηζηεί θαη ζε αλφξζσζε ηεο, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο 

δεκίαο πνπ πξνθιήζεθε ζην Δ.Κ.Υ.Β., απφ ηελ αζέηεζε ηεο ππνρξεψζεσο ηνπ 

κηζζσηή πξνο ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο. 

 

Άξζξν 23
ν 

Σν Δ.Υ.Κ.Β. δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνχ δηά ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ 

επξίζθεηαη ην κίζζην θαη ηελ νπνία νθείιεη λα ιάβεη γλψζε ν κηζζσηήο θαη δελ 

ππνρξενχηαη εθ ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ, ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο νχηε ζηελ 

ιχζε ηεο κηζζψζεσο. 
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Άξζξν 24
ν
 

Πξσηφθνιια  

Σν κίζζην ζα παξαδνζεί ζηνλ κηζζσηή κε ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξάδνζεο-

παξαιαβήο. 

 

 

Άξζξν25
ν
 

Δπαλάιεςε δεκνπξαζίαο 

ε πεξίπησζε άγνλνπ απνηειέζκαηνο ε δεκνπξαζία ζα επαλαιεθζεί κεηά 

απφ απφθαζε ηεο Δ.Γ. ηνπ Δ.Υ.Κ. Βαζηιίηζαο. 

 

Άξζξν 26
ν
 

Γεκνζίεπζε – Πιεξνθνξίεο  

Η παξνχζα ζα δεκνζηεπηεί κε θξνληίδα ηνπ Δ.Υ.Κ. Βαζηιίηζαο, ηνπιάρηζηνλ 

20 εκέξεο πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο ζε κηα εθεκεξίδα ησλ Γξεβελψλ, κηα 

ησλ Ισαλλίλσλ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΥΚΒ θαη ζε νπνηνδήπνηε κέζν επηθνηλσλίαο 

θξίλεηαη πξφζθνξν. 

 

Άξζξν 27
ν 

Καηά ηα ινηπά ζα εθαξκνζηνχλ νη δηάηαμεηο ηνπ Π.Γ. 715/1979, φπσο ηζρχεη. 

Πιεξνθνξίεο ζα δίλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηνίθεζεο θχξην 

Καπαγιάννη Γημήηπιο ηειέθσλν: 6943053352 θαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ θχξην Παγανιά Κωνζηανηίνο ηειέθσλν:6972286993 ηηο εξγάζηκεο 

κέξεο θαη ψξεο. 

Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο κπνξεί λα εθηππσζεί απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Υ.Κ. 

Βαζηιίηζαο. 

 

 

 

Γηα ηελ ΔΓ ηνπ Δ.Υ.Κ.Βαζηιίηζαο 

Ο Πξφεδξνο 

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ  
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