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ΝΟΗΠΚΝΗ 

1. «ΑΔΑΠ»: είλαη ε Αλψλπκε Δηαηξεία Απνθιεηζηηθνχ Πθνπνχ, ηελ νπνία 

ππνρξενχηαη λα ζπζηήζεη ν πιεηνδφηεο πξνζθέξσλ, κεηά ηελ αλάδεημή ηνπ σο 

Αλαδφρνπ, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο Δθκίζζσζεο. 

2. «Γεζκεπηηθή Ξξνζθνξά» ή «Φάθεινο Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο»: είλαη 

ε θιεηζηή έγγξαθε πξνζθνξά πνπ ζα θαηαζέζνπλ νη πνςήθηνη. 

3. «Γηαγσληδόκελνο» ή «πνςήθηνο»: είλαη ην ζρήκα πνπ ζπκκεηέρεη ζην 

Γηαγσληζκφ. 

4. «Γηαγσληζκόο»: είλαη ε δηαδηθαζία, ε νπνία δηελεξγείηαη δπλάκεη ηνπ 

παξφληνο Ρεχρνπο Ξξνθήξπμεο, κε ζθνπφ ηελ επηινγή Αλαδφρνπ θαη ηε 

ζχλαςε Πχκβαζεο γηα ηελ εθκίζζσζε 30 εηψλ, κε δηθαίσκα παξάηαζεο θαηά 

δέθα (10) έηε κεηά απφ ζρεηηθή ακνηβαία ζπκθσλία ησλ δχν πιεπξψλ, κε 

εθηέιεζε εξγαζηψλ αλαβάζκηζεο ηνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνχ Εαινθψζηα 7, 

Αζήλα. 

5. «Δπελδπηηθό Ξξόγξακκα»: είλαη ε πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ 

εθκίζζσζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ αθηλήηνπ, ην νπνίν ζα δηακνξθσζεί θαηφπηλ 

ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ ΔΦΘΑ θαη ηνπ πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ. 

6. «Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ»: είλαη ε Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

γηα ηελ εθκίζζσζε 30 εηψλ κε εθηέιεζε εξγαζηψλ αλαβάζκηζεο ηνπ αθηλήηνπ 

επί ηεο νδνχ Εαινθψζηα 7, ε νπνία ζα δηελεξγήζεη ηελ απνζθξάγηζε, ηνλ 

έιεγρν, ηελ αμηνιφγεζε ησλ Γεζκεπηηθψλ Ξξνζθνξψλ, θαζψο θαη ηελ εμέηαζε 

ηπρφλ ελζηάζεσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

7. ΔΦΘΑ ή «Δθκηζζώηξηα»: Ν Δληαίνο Φνξέαο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, 

ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ. 

8. «Θηίξην Εαινθώζηα 7» ή «Κίζζην»: Ρν πξνο εθκίζζσζε θαη αλαβάζκηζε 

αθίλεην. 

9. «Κηζζσηήο»: είλαη ε ΑΔΑΠ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο 

Δθκίζζσζεο.  

10. «Νξηζηηθόο Αλάδνρνο»: είλαη εθείλνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ην 

απνηέιεζκα απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ ΔΦΘΑ, θαη ν νπνίνο ζα θιεζεί λα 

ππνγξάςεη ηε Πχκβαζε Δθκίζζσζεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην 

παξφλ.  
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11. «Ξξνζθέξσλ»: είλαη ν Γηαγσληδφκελνο, πνπ ππέβαιε εκπξνζέζκσο θαη 

παξαδεθηψο Φάθειν Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο. 

12. «Ξξνζσξηλόο Αλάδνρνο»: είλαη ν πξψηνο ζηελ θαηάηαμε Ξξνζθέξσλ 

(επηθξαηέζηεξνο), πνπ ζα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ 

ΔΦΘΑ.  

13. «Πρέδην Πύκβαζεο Δθκίζζσζεο»: είλαη ην αξρηθφ ζρέδην ηεο Πχκβαζεο 

Δθκίζζσζεο, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζην παξφλ. 

14.  «Πύκβαζε Δθκίζζσζεο» ή «Πύκβαζε»: είλαη ε Πχκβαζε Δθκίζζσζεο 30 

εηψλ, κε δηθαίσκα παξάηαζεο θαηά δέθα (10) έηε κεηά απφ ζρεηηθή ακνηβαία 

ζπκθσλία ησλ δχν πιεπξψλ, κε εθηέιεζε εξγαζηψλ αλαβάζκηζεο ηνπ αθηλήηνπ 

επί ηεο νδνχ Εαινθψζηα 7, ε νπνία ζα ζπλαθζεί κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ 

ΔΦΘΑ, κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν. 

15. «Ρεύρνο Γηαγσληζκνύ» ή «Ρεύρνο Ξξνθήξπμεο»: είλαη ην παξφλ Ρεχρνο 

θαη ηα Ξαξαξηήκαηά ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ηπρφλ ζρεηηθέο έγγξαθεο επηζηνιέο 

ηνπ ΔΦΘΑ επί εξσηήζεσλ ή αηηεκάησλ παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ, πνπ ζα θνηλνπνηεζνχλ ζηνπο πνςεθίνπο, νη νπνίεο 

απνηεινχλ έλα εληαίν ζχλνιν κε ην παξφλ Ρεχρνο. 

16. «Αλεμάξηεηνο Δμεηδηθεπκέλνο Πύκβνπινο/Δκπεηξνγλώκνλαο»: Ρν 

πξφζσπν πνπ δηνξίδεηαη απφ θνηλνχ, εθφζνλ πξνθχςεη αλάγθε, απφ ηα Κέξε σο 

αλεμάξηεηνο εμεηδηθεπκέλνο ζχκβνπινο/εκπεηξνγλψκνλαο γηα ην Έξγν θαη ε 

ακνηβή ηνπ νπνίνπ θαιχπηεηαη απφ ην Κηζζσηή.  

 

 
 
 

 
 

 
 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1: ΒΑΠΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΡΖΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ  

Α.Ξιεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο Δθκίζζσζεο κε εθηέιεζε εξγαζηψλ αλαβάζκηζεο ηνπ 

αθηλήηνπ Εαινθψζηα 7 απφ ηνλ αλάδνρν, γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ κε 
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πξνδηαγξαθέο δηεζλνχο αιπζίδαο 5 αζηέξσλ, ειαρίζηνπ χςνπο 1.920.000,00 επξψ, 

κε θιεηζηέο πξνζθνξέο. 

Β. Ξξφθεηηαη γηα αθίλεην κε 2 ππφγεηα, ηζφγεην θαη 5 νξφθνπο, κηθηήο ζπλνιηθήο 

επηθάλεηαο 1854κ2. Βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Εαινθψζηα 7, ζηελ Αζήλα. Ρν θηίξην 

θαηαζθεπάζηεθε ην έηνο 1939. 

Γ.Ζ δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο Δθκίζζσζεο κε αλαβάζκηζε ζα αξρίδεη απφ ηελ 

εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ Κηζζίνπ απφ ηνλ ΔΦΘΑ ζηνλ Κηζζσηή θαη ζα ιήγεη ηελ 

αληίζηνηρε εκεξνκελία κεηά ηελ πάξνδν ηξηάληα (30) εηψλ κε δηθαίσκα παξάηαζεο 

θαηά δέθα (10) έηε κεηά απφ ζρεηηθή ακνηβαία ζπκθσλία ησλ δχν πιεπξψλ εθφζνλ 

έρεη πξνεγεζεί έγγξαθε ζπκθσλία ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο. 

Γ.Ρν νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα, ην νπνίν ζα θαηαβάιιεη ν Κηζζσηήο ζην ΔΦΘΑ, ζα 

απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο Γεζκεπηηθήο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ Ρεχρνο θαη ζα πεξηιακβάλεη:  

i. Κεληαίν Κίζζσκα 

ii. Αλεμάξηεην πνζνζηηαίν κίζζσκα επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, πιένλ ησλ πάζεο 

θχζεσο εζφδσλ εθκεηάιιεπζεο ηεο Α.Δ.Α.Π., φπσο νξίδεηαη ζην παξφλ Ρεχρνο. 

 

Δ. Δγγπήζεηο 

1.Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ, χςνπο ελφο (1) κεληαίνπ 

κηζζψκαηνο (€17.000) θαη δηάξθεηαο ελλέα (9) κελψλ.  

2.Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο ησλ Όξσλ ηεο Πχκβαζεο δηάξθεηαο 

δεθανθηψ (18) κελψλ θαη χςνπο πνζνχ ίζνπ κε δχν Δηήζηα Κηζζψκαηα ε νπνία ζα 

αλαλεψλεηαη θαη ζα αλαπξνζαξκφδεηαη εηεζίσο, φπσο θαη ην κίζζσκα, έηζη ψζηε λα 

ηζνχηαη πάληνηε πξνο ην δηπιάζην απηψλ, φπσο δηακνξθψλεηαη θάζε θνξά γηα φιε 

ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  

3. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ινπνίεζεο ηνπ Δπελδπηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο δηάξθεηαο 

ηξηάληα (30) κελψλ θαη χςνπο πνζνχ ίζνπ κε 500.000 € ε νπνία ζα απνκεηψλεηαη 

ζηαδηαθά, αλάινγα κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ηεο επέλδπζεο.  

 

ΠΡ. Νη ελδηαθεξφκελνη, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Γηαγσληζκφ γηα ηε 

εθκίζζσζε δηάξθεηαο 30 εηψλ κε αλαβάζκηζε ηνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνχ Εαινθψζηα 

7, θαινχληαη λα ππνβάινπλ Αίηεζε θαη Φάθειν Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο  κε βάζε ηα 
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πξνβιεπφκελα ζην παξφλ Ρεχρνο, κέρξη ηελ 07/11/2018, εκέξα Ρξίηε έσο ηελ 

13:00 ψξα Διιάδαο, ζηα γξαθεία ηνπ ΔΦΘΑ επί ηεο νδνχ Ηππνθξάηνπο 19, 10 679, 

Αζήλα, Γηεχζπλζε Πηέγαζεο θαη Ρερληθψλ πεξεζηψλ, 4νο Όξνθνο, Γξαθείν 

Γξακκαηείαο/Ξξσηνθφιινπ. 

Ζ. Ν Γηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 715/1979 θαη ηα ινηπά 

αλαιπηηθψο εθηεηζέκελα ζην Θεθάιαην 5 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 

Θ. Ν Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη νη ππνςήθηνη 

δειψλνπλ φηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρνληαη 

ρσξίο επηθχιαμε.  

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2: ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ - ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΡΖΠ 

ΔΘΚΗΠΘΩΠΖΠ 30 ΔΡΩΛ ΚΔ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ 

Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ απνηειεί ε αλάδεημε Αλαδφρνπ γηα ηελ εθκίζζσζε 

δηάξθεηαο 30 εηψλ, κε δηθαίσκα παξάηαζεο θαηά δέθα (10) έηε κεηά απφ ζρεηηθή 

ακνηβαία ζπκθσλία ησλ δχν πιεπξψλ (εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί έγγξαθε ζπκθσλία 

ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο), κε αλαβάζκηζε ηνπ αθηλήηνπ επί 

ηεο νδνχ Εαινθψζηα 7, Αζήλα, εθεμήο «Κίζζην», φπσο αλαιπηηθφηεξα πεξηγξάθεηαη 

ζηα Ξαξαξηήκαηα, θπξηφηεηαο, λνκήο, δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ΔΦΘΑ. Νη 

εξγαζίεο αλαθαίληζεο θαη αλαβάζκηζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ κε 

πξνδηαγξαθέο δηεζλνχο αιπζίδαο 5 αζηέξσλ, ζα εθηειεζηνχλ απφ ηνλ αλάδνρν, κε 

δηθέο ηνπ δαπάλεο ειαρίζηνπ χςνπο 1.920.000,00 επξψ, ρσξίο ην πνζφ απηφ λα 

ζπκςεθίδεηαη κε θαλέλα ηξφπν κε ην θαηαβαιιφκελν κίζζσκα. Ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ 

πνζνχ απηνχ σο ειαρίζηνπ ζεκαίλεη φηη: 

a. Πε πεξίπησζε πνπ ην αλάδνρν ζρήκα εθηειέζεη εξγαζίεο θφζηνπο κεγαιχηεξνπ 

απφ ην πνζφ ησλ 1.920.000 επξψ, δελ δηθαηνχηαη νπδεκία απνδεκίσζε ή κείσζε ηνπ 

εηήζηνπ κηζζψκαηνο έλεθα ηνπ ιφγνπ απηνχ. 

b. Πε πεξίπησζε πνπ ην αλάδνρν ζρήκα εθηειέζεη εξγαζίεο θφζηνπο κηθξφηεξνπ απφ 

ην πνζφ ησλ 1.920.000 επξψ (θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα απνδείμεη εγγξάθσο 

φηη δελ απαηηείηαη λα θαηαβιεζεί ην πνζφ απηφ), ε δηαθνξά ηνπ πνζνχ πνπ ηειηθά ζα 

θαηαβάιιεη ζε ζρέζε κε ην πνζφ ησλ 1.920.000 επξψ ζα θαηαβιεζεί σο επηπιένλ 

κίζζσκα (ζε ζρέζε κε ην εηήζην κίζζσκα πνπ ζα έρεη πξνθχςεη απφ ηνλ πιεηνδνηηθφ 

δηαγσληζκφ) ζε 12 κεληαίεο δφζεηο ην πξψην έηνο  κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ. 
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Ν ΔΦΘΑ πξνθεξχζζεη Ξιεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ κε θαηάζεζε θιεηζηψλ πξνζθνξψλ 

γηα ηε εθκίζζσζε δηαξθείαο ηξηάληα (30) εηψλ ηνπ παξαπάλσ αθηλήηνπ, κε ζθνπφ 

ηελ αλαβάζκηζή ηνπ, κέζσ ηεο αλαθαίληζεο θαη ιεηηνπξγίαο μελνδνρεηαθήο ππνδνκήο  

πξνδηαγξαθψλ δηεζλνχο αιπζίδαο 5 αζηέξσλ θαη ελδερφκελα ινηπψλ 

ππνζηεξηθηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθκεηαιιεχζεσλ, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη 

ζην παξφλ Ρεχρνο Ξξνθήξπμεο, θαζψο θαη ζηελ ππ‟ αξ. 649/40/30-08-2018 (ΑΓΑ: 

6ΘΘΙ465ΣΞΗ-Ν6Β & 684/43/20-09-2018 (ΑΓΑ: ΩΑΓΑ465ΣΞΗ-Ξ1Λ) Απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ ΔΦΘΑ. 

Ν Γηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε «Γηαδηθαζία ηνπ Ξιεηνδνηηθνχ 

Γηαγσληζκνχ κε θαηάζεζε θιεηζηψλ πξνζθνξψλ» ηνπ Ξ.Γ. 715/1979 θαη ηα ινηπά 

αλαιπηηθψο εθηεηζέκελα ζην Θεθάιαην 5 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο, θαηά ηελ νπνία νη 

ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάινπλ ηηο δεζκεπηηθέο πξνζθνξέο ηνπο.  

Πην παξφλ Ρεχρνο Ξξνθήξπμεο πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε: 

(i) Ρηο ειάρηζηεο  επηδηψμεηο ηνπ ΔΦΘΑ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Κηζζίνπ. 

(ii) Ρα βαζηθά ζηνηρεία ηεο Πχκβαζεο Δθκίζζσζεο. 

(iii) Ρνπο δηθαηνχκελνπο ζπκκεηνρήο θαη ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο.  

(iv) Ρε δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

(v) Ρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ νη ππνςήθηνη 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ Αλνηθηφ δηαγσληζκφ. 

Νη ελδηαθεξφκελνη, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Γηαγσληζκφ γηα ηελ 

εθκίζζσζε δηάξθεηαο 30 εηψλ κε αλαβάζκηζε ηνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνχ Εαινθψζηα 

7, θαινχληαη λα ππνβάινπλ Αίηεζε θαη Φάθειν Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο κε βάζε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην παξφλ Ρεχρνο, κέρξη ηελ 30/10/2018, εκέξα Ρξίηε έσο ηελ 

13:00 ψξα Διιάδαο, ζηα γξαθεία ηνπ ΔΦΘΑ επί ηεο νδνχ Ηππνθξάηνπο 19, 10 679, 

Αζήλα, Γηεχζπλζε Πηέγαζεο θαη Ρερληθψλ πεξεζηψλ, 4νο Όξνθνο, Γξαθείν 

Γξακκαηείαο/Ξξσηνθφιινπ. 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3: ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΞΗΓΗΩΜΔΗΠ ΡΝ ΔΦΘΑ  

Νη ζηφρνη ηνπ ΔΦΘΑ, γηα ην αθίλεην «ΕΑΙΝΘΩΠΡΑ 7»  είλαη νη εμήο: 

 Ζ ππνρξεσηηθή ιεηηνπξγία μελνδνρεηαθήο ππνδνκήο, πξνδηαγξαθψλ δηεζλνχο 

αιπζίδαο ηνπιάρηζηνλ 5* αζηέξσλ, θαη ινηπψλ ππνζηεξηθηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

εθκεηαιιεχζεσλ (θαηαζηήκαηα θ.ιπ.) πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ζχκθσλα κε ηα 
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νξηδφκελα ζηνλ Λ.2160/93 θαη ηηο ινηπέο εηδηθέο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο, φπσο απηέο 

ηζρχνπλ γηα ηηο επί κέξνπο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 Ζ αλαβάζκηζε ηνπ αθηλήηνπ, ε απνδνηηθή δηαρείξηζε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ 

έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ε επίηεπμε πςειήο πξνζφδνπ γηα ηνλ ΔΦΘΑ, ζε ζπλεξγαζία κε 

δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν Γηαρεηξηζηή Μελνδνρείνπ (Hotel Operator). 

 Ζ πινπνίεζε ηνπ βαζηθνχ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ 

ηνλ αλάδνρν κε δηθά ηνπο κέζα θαη έμνδα, ειαρίζηνπ χςνπο 1.920.000,00 επξψ, 

εληφο δχν (2) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο - παξαιαβήο ηνπ κηζζίνπ. Ζ 

αλαβάζκηζε ηνπ μελνδνρείνπ, γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο πξνο 

φθεινο ηνπ ΔΦΘΑ, ζα πινπνηεζεί ππνρξεσηηθά ζε ζπλεξγαζία ηνπ αλαδφρνπ κε 

δηαρεηξηζηή έξγνπ (project manager) κε ζεκαληηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν, ε νπνία 

ζα πηζηνπνηείηαη κε ηελ πξνζθφκηζε βεβαίσζεο παξνρήο ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ζε 

ηνπιάρηζηνλ 2 projects ζε δηεζλείο αιπζίδεο μελνδνρείσλ.  

 Ζ δηαηήξεζε πςειψλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ 

θαη ε πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο ηαθηηθήο θαη βαξηάο ζπληήξεζεο πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ θαηάιιειε ιεηηνπξγία μελνδνρείνπ πξνδηαγξαθψλ δηεζλνχο αιπζίδαο 

ηνπιάρηζηνλ 5* αζηέξσλ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο εθκίζζσζεο κε 

αλαβάζκηζε. 

 Ζ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ αθηλήηνπ κε γλψκνλα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ 

θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο πξσηεχνπζαο. 

 Ζ ηήξεζε ησλ λνκηθψλ, ζεζκηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιενδνκηθψλ πεξηνξηζκψλ 

πνπ δηέπνπλ ην αθίλεην.  

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 4: ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΑ ΔΦΘΑ - ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝΠ ΔΘΛΖΠ - 

ΞΔΟΗΝΟΗΠΡΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

Ν ΔΦΘΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα, θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα ζε θάζε 

ζηάδην, λα δηαθνξνπνηήζεη ηε δνκή θαη / ή ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο δηαδηθαζίαο 

επηινγήο, θαη/ ή λα δεηήζεη θάζε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία ή έγγξαθν πνπ 

ρξεηάδεηαη, απφ θάζε ελδηαθεξφκελν, λα αθπξψζεη ή λα δηαθφςεη ή λα ηεξκαηίζεη ζε 

νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν ή λα αλαβάιεη ην Γηαγσληζκφ, θαζψο θαη λα 

ηξνπνπνηήζεη επηκέξνπο φξνπο. 
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Ν ΔΦΘΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαδεηήζεη πιεξνθνξίεο ή θαη πξφζζεηα ζηνηρεία 

απφ ηξίηνπο, πξνο επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψζεθαλ απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Γηαγσληζκφ, ψζηε λα θξίλεη ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο 

θαη νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα παξάζρνπλ θάζε δπλαηή ζπλδξνκή. 

Νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ ππφςε Γηαγσληζκφ δελ δηαηεξνχλ θαλέλα δηθαίσκα ή αμίσζε 

γηα απνδεκίσζε απφ ηνλ ΔΦΘΑ γηα θαλέλα ιφγν ή αηηία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην παξφλ 

Ρεχρνο Ξξνθήξπμεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ην Κίζζην, πνπ 

πεξηέρνληαη ζην παξφλ Ρεχρνο, έρνπλ ζπγθεληξσζεί κε επηκέιεηα ηνπ ΔΦΘΑ, ρσξίο 

σζηφζν λα κπνξεί λα απνθιεηζζεί ε πεξίπησζε δηαθνξεηηθψλ εθηηκήζεσλ δεκνζίσλ, 

ηδησηηθψλ ή άιισλ νξγαληζκψλ ή θνξέσλ πνπ δελ κλεκνλεχνληαη ζην παξφλ. Ν 

ΔΦΘΑ δελ αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε γηα ηπρφλ παξεξκελείεο, 

ακθηζεκίεο, αηέιεηεο ή αλαθξίβεηεο ησλ ελ γέλεη παξερνκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ζηνηρείσλ ζην παξφλ Ρεχρνο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αλαθεξνκέλσλ ζην λνκηθφ θαη πξαγκαηηθφ θαζεζηψο ηνπ αθηλήηνπ ή ζηηο ηζρχνπζεο 

πνιενδνκηθέο ξπζκίζεηο θαη κνξθέο αλαβάζκηζήο ηνπ, απνπνηνχκελε θάζε επζχλε 

έλαληη ησλ δηαγσληδνκέλσλ ή ηξίησλ απφ νπνηαδήπνηε, ρσξίο θξηηηθή αμηνιφγεζε, 

έιεγρν θαη αλεμάξηεηε επηβεβαίσζε, ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ.  

Θάζε δήισζε ή γλψκε, πνπ εθθξάδεηαη ζην παξφλ Ρεχρνο, δελ απνηειεί παξνρή 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο εγγχεζεο απφ ηνλ ΔΦΘΑ γηα άκεζε ή έκκεζε πξφζθιεζε γηα 

επελδχζεηο. Θάζε εηδηθή αλαθνξά ζην Ρεχρνο πνπ γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο ή ζρεδηαζκνχο, λνκνζεηηθνχο, ηερληθνχο, πνιενδνκηθνχο, 

πεξηβαιινληηθνχο, δηνηθεηηθνχο ή νηθνλνκηθνχο, δελ πξέπεη κε θαλέλα ηξφπν λα 

ζεσξεζεί φηη πξνεμνθιεί ή εγγπάηαη ηελ επφδσζε ή ηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζή 

ηνπο. Νη φπνηεο δειψζεηο θαη αμηνινγηθέο θξίζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε δηάθνξα 

θεθάιαηα ηνπ ηεχρνπο, δελ απνηεινχλ θαλελφο είδνπο εγγπεηηθέο δειψζεηο ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηνπ ΔΦΘΑ. 

Απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε θάζε πξνζψπνπ, πνπ ζα κειεηήζεη ην παξφλ Ρεχρνο, 

λα επηζθεθζεί ην αθίλεην, λα δηαζηαπξψζεη κε φια ηα πξνζήθνληα θαη απαξαίηεηα 

κέζα ηελ αθξίβεηα, ηνπο φξνπο ηζρχνο θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ, πνπ 

κλεκνλεχνληαη  ζε απηφ θαη λα ειέγμεη ελ γέλεη ηε λνκηθή θαη πξαγκαηηθή θαηάζηαζε 

ηνπ αθηλήηνπ, πξηλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Γηαγσληζκφ απφ θαη δηα ηεο νπνίαο ν 
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δηαγσληδφκελνο απνδέρεηαη ηελ θαηάζηαζε απηνχ σο έρεη θαη επξίζθεηαη θαη 

αλαιακβάλεη πιήξσο ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνπ θίλδπλν. 

Απνηειεί ηέινο απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ πνςεθίνπ λα ζπκβνπιεπζεί λνκηθνχο, 

νηθνλνκηθνχο, ηερληθνχο, ινγηζηηθνχο θαη θνξνινγηθνχο ζπκβνχινπο θαη εθηηκεηέο, 

νη νπνίνη δελ πξέπεη λα ζπλδένληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε ην ΔΦΘΑ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε κία αλεμάξηεηε εθηίκεζε ηνπ επελδπηηθνχ ηνπ θηλδχλνπ, 

θαζψο θαη ησλ επηπηψζεσλ απφ πάζεο θχζεσο εθθξεκείο δηθαζηηθέο δηελέμεηο ή 

δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ ην αθίλεην, ηνλ ΔΦΘΑ θ.ιπ., φπσο εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη 

ζην παξφλ Ρεχρνο, πξηλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη λα 

ηα ιάβεη ππφςε ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

πνγξακκίδεηαη φηη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο, νη δηαγσληδφκελνη απνδέρνληαη φινπο ηνπο 

φξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην παξφλ Ρεχρνο Ξξνθήξπμεο θαη ηα 

Ξαξαξηήκαηα απηνχ. 

Ν ΔΦΘΑ νπδεκία επζχλε θέξεη ή αλαιακβάλεη ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε 

κεηαβνιήο ηνπ αθηλήηνπ ζε ζρέζε κε απηήλ ζηελ νπνία είλαη θαη βξίζθεηαη θαηά ην 

ρξφλν δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο, παξερνκέλσλ πάλησο ησλ πξνβιέςεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην Πρέδην Πχκβαζεο Δθκίζζσζεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξφλ 

Ρεχρνο. 

Πε θάζε πεξίπησζε, ν ΔΦΘΑ δελ ππέρεη νπνηαδήπνηε επζχλε ή ππνρξέσζε λα 

θαηαβάιεη ακνηβή ή λα απνδεκηψζεη ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα νπνηαδήπνηε δαπάλε ή 

δεκία, πνπ νη ηειεπηαίνη ηπρφλ ππέζηεζαλ, ιφγσ ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ππνβνιήο 

Φαθέινπ Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο  θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε ζεηηθή ή απνζεηηθή 

δεκία ηνπο. Ρα αλσηέξσ ηζρχνπλ αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε, πνπ ν Γηαγσληζκφο δελ 

θαηαθπξσζεί, αλαζηαιεί, δηαθνπεί, καηαησζεί, αλαβιεζεί ή επαλαιεθζεί γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, ζε νπνηαδήπνηε ζηάδην ή ρξφλν. Πρεηηθψο νη 

δηαγσληδφκελνη, δηα ηεο ππνβνιήο ηεο Αηηήζεσο Ππκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ θαη ηνπ 

Φαθέινπ Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο, ξεηψο δειψλνπλ φηη παξαηηνχληαη νπνηνπδήπνηε 

δηθαηψκαηνο απνδεκίσζεο έλαληη ηνπ ΔΦΘΑ. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 5: ΒΑΠΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΘΚΗΠΘΩΠΖΠ ΡΝ 

ΑΘΗΛΖΡΝ    

5.1 Νομικό πλαίζιο ηης ύμβαζης 

Ζ Πχκβαζε Δθκίζζσζεο πνπ ζα ζπλαθζεί κε ην Κηζζσηή ηνπ παξφληνο 

Γηαγσληζκνχ, δηέπεηαη θαηά ζεηξά ηζρχνο απφ α) Ρν Ξ.Γ. 715/1979 β) Ρν Ξ.Γ 

34/1995 θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ γ) Ρν Ξ.Γ 60/2007 δ) ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΑΘ, ε) ηνπο φξνπο πνπ ζα ζπλνκνινγεζνχλ ξεηά ζε απηήλ, 

ζη) ηε δεζκεπηηθή Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά φπσο ζα δηακνξθσζεί θαη ζα γίλεη ηειηθά 

απνδεθηή ε) ηηο δεζκεχζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ην παξφλ Ρεχρνο γηα 

ην επελδπηηθφ πξφγξακκα πνπ ζα πινπνηήζεη, ζ) ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Ρεχρνπο, 

θαζψο θαη η) θάζε άιιε εηδηθή δηάηαμε πνπ αθνξά ηνλ παξφληα Γηαγσληζκφ θαη ηε 

Πχκβαζε Δθκίζζσζεο πνπ ζα ζπλαθζεί. 

5.2  Ανηικείμενο - Βαζικοί Όροι ηης ύμβαζης Δκμίζθωζης 

Ν ΔΦΘΑ κε ηε Πχκβαζε Δθκίζζσζεο εθκηζζψλεη θαη παξαρσξεί έλαληη νηθνλνκηθνχ 

αληαιιάγκαηνο, θαη ν Κηζζσηήο κηζζψλεη θαη απνδέρεηαη ηελ έλαληη νηθνλνκηθνχ 

αληαιιάγκαηνο παξαρψξεζε ηνπ Κηζζίνπ Εαινθψζηα 7. 

Ρν Κίζζην ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην Κηζζσηή γηα ηηο ρξήζεηο, ζχκθσλα κε ηε 

Πχκβαζε Δθκίζζσζεο, θαζψο θαη ηελ επηζπλαπηφκελε ζε απηή σο Ξαξάξηεκα, 

Γεζκεπηηθή Ξξνζθνξά ηνπ, θαη πάληνηε εληφο ησλ επηηξεπνκέλσλ, φπσο απηέο 

ηζρχνπλ, ρξήζεσλ θαη φξσλ δφκεζεο. Ν Κηζζσηήο εθκηζζψλεη ην Κίζζην απφ ηνλ 

ΔΦΘΑ θαη απνδέρεηαη ηελ εθκίζζσζε αλεπηθχιαθηα θαη ζχκθσλα κε φινπο ηνπο 

φξνπο πνπ ζα πεξηιεθζνχλ ζηελ ππφςε Πχκβαζε. Ν Κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα 

ζπκκνξθψλεηαη άκεζα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο 

δηαηάμεηο, θαζψο θαη κε ηηο ππνδείμεηο θαη ηηο ζπζηάζεηο ησλ δεκφζησλ αξρψλ θαη 

θνξέσλ, φπσο ησλ πνιενδνκηθψλ, πγεηνλνκηθψλ, αγνξαλνκηθψλ, αζηπλνκηθψλ, 

δεκνηηθψλ θαη λνκαξρηαθψλ αξρψλ θιπ. αθφκα θαη αλ ε ζπκκφξθσζή ηνπ 

ζπλεπάγεηαη ηξνπνπνίεζε ή πξνζαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Γεζκεπηηθήο 

Ξξνζθνξάο, ρσξίο ην γεγνλφο απηφ λα είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην 

Κηζζσηή γηα ηελ έγεξζε νηαζδήπνηε απαίηεζεο ή θαη αμίσζεο θαηά ηνπ ΔΦΘΑ.  

Ζ Πχκβαζε Δθκίζζσζεο ζα πεξηιακβάλεη: 
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α) ηελ εθκίζζσζε ηνπ Κηζζίνπ, φπσο απηφ εηδηθφηεξα ζα εκθαίλεηαη θαη 

απνηππψλεηαη ζην δηάγξακκα θάιπςεο ηνπ ΔΦΘΑ, πνπ ζα επηζπλαθζεί ζηε 

Πχκβαζε Δθκίζζσζεο,  

β) ηελ αλαβάζκηζε (εθκεηάιιεπζε, δηαρείξηζε) ηνπ Κηζζίνπ απφ ην Κηζζσηή κε 

απνθιεηζηηθά δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλεο, κε ειάρηζην χςνο 1.920.000,00 

επξψ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην παξφλ Ρεχρνο 

γ) ηελ αζθάιηζε, ζπληήξεζε, δηαρείξηζε θαη δηαθχιαμε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ αθηλήηνπ, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο θαη 

δ) ηελ θαηάζηαζε επηζηξνθήο ηνπ ζπλφινπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ & εμνπιηζκνχ 

θαη ηνπ αθηλήηνπ ζηνλ ΔΦΘΑ θαηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο. 

ε) Ρν πξνηηκεζηαθφ δηθαίσκα („option”) ηνπ κηζζσηή ηνπ αθηλήηνπ Εαινθψζηα 7, 

ζε ζρέζε κε ηε κίζζσηε ηνπ παξαθείκελνπ αθηλήηνπ Θξηεδψηνπ 8-10, Αζήλα. 

Ππγθεθξηκέλα, ν κηζζσηήο πνπ ζα αλαδεηρζεί απφ ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ γηα ην 

αθίλεην επί ηεο νδνχ Εαινθψζηα 7, ζα έρεη πξνηηκεζηαθφ δηθαίσκα ζε πηζαλφ 

κειινληηθφ δηαγσληζκφ (κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνπζαο κίζζσζεο ηνπ νηθνπέδνπ ζηηο 

30/06/2027) γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ νηθνπέδνπ πξνθεηκέλνπ λα αλεγεξζεί θηίξην 

μελνδνρείνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε πεξίπησζε κειινληηθνχ δηαγσληζκνχ εθκίζζσζεο, 

θαη αθνχ αλαδεηρζεί απφ ηνλ ηφηε πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ ν αλάδνρνο, ν κηζζσηήο 

ηνπ αθηλήηνπ Εαινθψζηα 7 ζα έρεη ην δηθαίσκα λα κηζζψζεη ην νηθφπεδν επί ηεο 

Θξηεδψηνπ 8-10 (πξνθεηκέλνπ λα ην νηθνδνκήζεη σο μελνδνρείν) κε ην ίδην πνζφ κε 

απηφ πνπ ζα έρεη πξνθχςεη απφ ηνλ ηφηε πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ. Ρν θφζηνο γηα ην 

πξνηηκεζηαθφ δηθαίσκα απηφ πεξηιακβάλεηαη ζην ειάρηζην κίζζσκα ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

 

Πεκεηψλεηαη φηη ν Κηζζσηήο ζα είλαη Αλψλπκε Δηαηξεία Απνθιεηζηηθνχ Πθνπνχ 

(ΑΔΑΠ), κε έδξα ηελ Διιάδα πνπ ζα ζπζηήζεη ν Κηζζσηήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 φπσο ηξνπνπνηήζεθε, κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ, 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ Ρεχρνο θαη ε νπνία ζα ζπκβιεζεί κε ηνλ ΔΦΘΑ. 

Ηδξπηέο - αξρηθνί κέηνρνη ηεο αλψλπκεο απηήο εηαηξείαο (ΑΔΑΠ) ζα είλαη ηα κέιε ηνπ 

πνςεθίνπ θαηά ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο απηά έρνπλ δεισζεί ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 8.1 ηνπ παξφληνο. Νη κέηνρνη ηεο ΑΔΑΠ ζα εγγπεζνχλ αηνκηθά φηη 

αλαιακβάλνπλ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο έλαληη ηνπ 

ΔΦΘΑ θαη επζχλνληαη αηνκηθά αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

σο άλσ ππνρξεψζεσλ, αθφκε θαη κεηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ ηελ ΑΔΑΠ γηα πξάμεηο ή 

θαη παξαιείςεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 
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ΑΔΑΠ βάζε ησλ ζρεηηθψο νξηδφκελσλ απφ ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία. Ρπρφλ 

πθηζηάκελεο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ κεηφρσλ πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο, ζα 

έρνπλ ηζρχ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηηο εζσηεξηθέο (ελδνεηαηξηθέο) ζρέζεηο ηνπο θαη 

ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζα δχλαηαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηνπ ΔΦΘΑ σο ιφγνο 

απαιιαγήο ησλ κεηφρσλ απφ ηηο σο άλσ ππνρξεψζεηο θαη εγγπήζεηο γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

5.3 Τποτρεώζεις Μιζθωηή 

Ν κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεηαρεηξίδεηαη ην κίζζην κε επηκέιεηα, λα ην 

δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα πξνβαίλεη ζηηο αλαγθαίεο επηζθεπέο θαη λα 

απνθαζηζηά ηηο βιάβεο πνπ πξνμελήζεθαλ απφ θαθή ρξήζε.  

Ν κηζζσηήο δελ δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη ζε πξνζζήθεο ή ηξνπνπνηήζεηο ηνπ κηζζίνπ ή 

ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο φξνπο ηεο 

πξνθήξπμεο.  

Ξξνζζήθεο ή ηξνπνπνηήζεηο ηνπ κηζζίνπ ή ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ επηηξέπνληαη κφλν θαηφπηλ έγγξαθεο ζπλαίλεζεο απφ 

ηνλ ΔΦΘΑ. 

Ζ κηζζψηξηα επίζεο ππνρξενχηαη λα ζρεκαηίζεη θαη λα δηαηεξεί επηθαηξνπνηεκέλν 

θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ηνλ «ειεθηξνληθφ» θάθειν ηνπ θηηξίνπ, απφ ηελ 

εκέξα πνπ ε ηήξεζε ηέηνηνπ θαθέινπ ζα είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηε λνκνζεζία. 

Πε πεξίπησζε πξνζβνιήο ηεο λνκήο, ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ακειιεηί 

θαη εγγξάθσο ηνλ ΔΦΘΑ θαη ζε πεξίπησζε επείγνληνο λα ιακβάλεη άκεζα 

εμαζθαιηζηηθά κέηξα. 

Ξαξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο ζπκβάζεσο παξέρεη ην δηθαίσκα ζηνλ ΔΦΘΑ λα 

θαηαγγείιεη ηελ εθκίζζσζε θαη λα δεηήζεη ηελ απφδνζε ηνπ κηζζίνπ απφ ηνλ κηζζσηή 

θαη ηπρφλ απνδεκίσζε.    

5.4 Τπεκμίζθωζη-Απαγόρεσζη ζιωπηρής παράηαζης-Απόδοζη μιζθίοσ 

πεθκίζζσζε ή παξαρψξεζε ρξήζεο επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ πξνεγνχκελε 

έγγξαθε έγθξηζε ηνπ ΔΦΘΑ. Ζ ππεθκίζζσζε δελ δχλαηαη λα ζπλαθζεί γηα ρξφλν 

κεγαιχηεξν απηνχ ηεο θχξηαο εθκηζζψζεσο. 

Πησπεξή παξάηαζε ηεο εθκίζζσζεο δελ επηηξέπεηαη. 
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Ν κηζζσηήο κε ηε ιχζε ή ιήμε ηεο ζπκβάζεσο εθκηζζψζεσο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

απνδψζεη ην κίζζην ζε Δπηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ. 

5.5 Παρατώρηζη Δκμεηάλλεσζης 

Νπνηαδήπνηε παξαρψξεζε-εθρψξεζε (ζπλνιηθή ή κεξηθή) ιεηηνπξγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ μελνδνρείνπ ζε άιιν λνκηθφ ή θπζηθφ 

πξφζσπν επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηνπ ΔΦΘΑ. 

Ζ παξαρψξεζε δελ δχλαηαη λα ζπλαθζεί γηα ρξφλν κεγαιχηεξν απηνχ ηεο θχξηαο 

εθκηζζψζεσο. Ν κηζζσηήο ζα κπνξεί, θαηφπηλ ζρεηηθήο αδείαο ηνπ ΔΦΘΑ, λα 

αλαζέζεη ηε δηαρείξηζε (management) ηνπ κηζζίνπ ζε μελνδνρεηαθή εηαηξία ή λα 

ζπλάςεη ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο κε εηαηξία δηεζλνχο θχξνπο δπλακηθήο θαη‟ 

ειάρηζηνλ 300.000 δσκαηίσλ. 

5.6 Οικονομικό Ανηάλλαγμα  

Ρν νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα, ην νπνίν ζα θαηαβάιιεη ν Κηζζσηήο ζηνλ ΔΦΘΑ γηα ην 

ζχλνιν ηνπ αθηλήηνπ (μελνδνρείν, θαηαζηήκαηα) ζα απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο 

Γεζκεπηηθήο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ Ρεχρνο θαη ζα 

πεξηιακβάλεη:  

i.Κεληαίν Κίζζσκα. 

ii.Αλεμάξηεην πνζνζηηαίν κίζζσκα σο πνζνζηφ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, πιένλ ησλ 

πάζεο θχζεσο εζφδσλ εθκεηάιιεπζεο ηεο Α.Δ.Α.Π., φπσο νξίδεηαη ζην παξφλ Ρεχρνο. 

Κεληαίν Κίζζσκα: Ξξφθεηηαη γηα ην πξνζθεξφκελν απφ ηνπο ππνςεθίνπο 

Αλαδφρνπο πνζφ, ην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ζηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ 

θαη ην νπνίν ζα θαηαβάιιεηαη γηα ηξηάληα (30) έηε, κε δηθαίσκα παξάηαζεο θαηά 

δέθα (10) έηε κεηά απφ ζρεηηθή ακνηβαία ζπκθσλία ησλ δχν πιεπξψλ. Ρν Κεληαίν 

Κίζζσκα ζα πξνθαηαβάιιεηαη εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ κηζζσηηθνχ 

κήλα. Ρν κεληαίν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ 

Δθκηζζσηή, πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ Κηζζσηή εγγξάθσο. Θαηά ηα πξψηα δχν (2) 

έηε ηεο εθκίζζσζεο, ιφγσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, δελ ζα 

θαηαβάιιεηαη ην κεληαίν κίζζσκα πνπ ζα νξηζηεί βάζεη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

ηνπ Κηζζσηή. Οεηά επηζεκαίλεηαη φηη κεηά ηελ πάξνδν δχν εηψλ ην Κίζζσκα ζα 
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θαηαβάιιεηαη νιφθιεξν, αλεμάξηεηα απφ ηελ νινθιήξσζε ή κε ηνπ  Δπελδπηηθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο. 

Δπηζεκαίλεηαη, φηη ην πξνζθεξόκελν κεληαίν Κίζζσκα δελ δύλαηαη λα είλαη 

κηθξόηεξν ηνπ πνζνύ ησλ 17.000 επξώ. Ρν Κεληαίν Κίζζσκα ζα πξνζαπμάλεηαη 

εηεζίσο κε πνζνζηφ ίζν κε ηελ αχμεζε ηνπ Γείθηε Ρηκψλ Θαηαλαισηή (ΓΡΘ) ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο, φπσο δεκνζηεχεηαη απφ ηελ Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή ή φπνηα 

άιιε αξρή ηπρφλ ηελ αληηθαηαζηήζεη πξνζαπμεκέλε θαηά 10% (ΓΡΘ × 1,1), 

πξνζζεηηθά ζην κίζζσκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Ζ σο άλσ πεξηγξαθφκελε 

πξνζαχμεζε ηνπ Κεληαίνπ Κηζζψκαηνο δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηα πξψηα δχν 

(2) έηε ηεο εθκίζζσζεο ιφγσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Οεηά 

επηζεκαίλεηαη φηη κεηά ηελ πάξνδν δχν (2) εηψλ ην Κεληαίν Κίζζσκα ζα 

πξνζαπμάλεηαη ζχκθσλα κε ηα σο άλσ νξηδφκελα. Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη, φηη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν ΓΡΘ είλαη αξλεηηθφο, ηφηε ην Κίζζσκα δελ κπνξεί λα ππνζηεί 

αξλεηηθή κεηαβνιή. 

Ν κηζζσηήο νθείιεη λα θαηαβάιιεη φια ηα ηέιε θαη θφξνπο, πνπ επηβάιινληαη απφ 

ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθκηζζνχκελε ρξήζε. Δπίζεο, νθείιεη 

λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ κηζζίνπ, λα ιάβεη θαη λα δηαηεξεί ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο θαη εγθξίζεηο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ θαη γεληθφηεξα λα ζπκκνξθψλεηαη θαη λα ηεξεί φιεο ηηο εθαξκνζηέεο 

αζηπλνκηθέο, πγεηνλνκηθέο θαη θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. 

Ρα ηέιε ραξηνζήκνπ επηβαξχλνπλ ζην ζχλνιν ηνλ κηζζσηή. Ν κηζζσηήο βαξχλεηαη 

επίζεο κε ηηο δαπάλεο θαηαλαιψζεσο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη πδξεχζεσο, 

δεκνηηθψλ ηειψλ, εηζθνξψλ θαη φπνηαο άιιεο δαπάλεο βαξχλεη θαηά ηα 

ζπλαιιαθηηθά ήζε θαη έζηκα ην Κίζζην ή φπνηαο ελδερνκέλσο επηβιεζεί ζην κέιινλ. 

Ζ κίζζσζε δελ απαιιάζεηαη ησλ ππέξ ηνπ Κεηνρηθνχ Ρακείνπ Ξνιηηηθψλ παιιήισλ 

(Κ.Ρ.Ξ.) ή νπνηνπδήπνηε άιινπ Νξγαληζκνχ ή ινγαξηαζκνχ ζεζπηδνκέλσλ 

εηζθνξψλ.   

Αλεμάξηεην πνζνζηηαίν κίζζσκα επί ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ: To αλεμάξηεην 

πνζνζηηαίν κίζζσκα επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, πιένλ ησλ πάζεο θχζεσο εζφδσλ 

εθκεηάιιεπζεο, νξίδεηαη σο 1,2% επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, κφλν 

εθφζνλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ είλαη ίζνο ε κεγαιχηεξνο ησλ 1.000.000 €.  
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 Αλ ν θχθινο εξγαζηψλ πιένλ ησλ πάζεο θχζεσο εζφδσλ εθκεηάιιεπζεο γηα 

έλα νηθνλνκηθφ έηνο ππνιείπεηαη ησλ 6 εθ. επξψ, δελ θαηαβάιιεηαη αλεμάξηεην 

πνζνζηηαίν κίζζσκα επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ γηα ην έηνο απηφ. 

 Ρν σο άλσ φξην ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, πιένλ ησλ πάζεο θχζεσο εζφδσλ 

εθκεηάιιεπζεο, ζα αλαπξνζαξκφδνληαη εηεζίσο κε πνζνζηφ ίζν κε ηελ αχμεζε ηνπ 

Γείθηε Ρηκψλ Θαηαλαισηή (ΓΡΘ) ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, φπσο δεκνζηεχεηαη απφ 

ηελ Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή ή φπνηα άιιε αξρή ηπρφλ ηελ αληηθαηαζηήζεη 

πξνζαπμεκέλε θαηά 10% (ΓΡΘ × 1,1), πξνζζεηηθά ζην φξην ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν ΓΡΘ είλαη 

αξλεηηθφο, ηφηε νη σο άλσ θιίκαθεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ δελ κπνξνχλ λα ππνζηνχλ 

αξλεηηθή κεηαβνιή. 

Ρπρφλ απφθιηζε ηνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ ηνπ αθηλήηνπ έσο +/-5% απφ ην 

αλαθεξφκελν παξαπάλσ ζπλνιηθφ εκβαδφλ 1.854κ2 ηνπ αθηλήηνπ, δελ δηθαηνινγεί 

ηε κεηαβνιή ηνπ θαζνξηζζέληνο κηζζψκαηνο εθ κέξνπο θακίαο απφ ηηο 2 πιεπξέο ηνπ 

παξφληνο κηζζσηεξίνπ. Ρπρφλ απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο «ηαθηνπνηήζεσλ» 

απζαηξεζηψλ Λ. 4495/2017 ζα βαξχλνπλ ην κηζζσηή (ν ΔΦΘΑ σο Γεκφζηνο Φνξέαο 

δελ βαξχλεηαη κε πξφζηηκα). 

5.7 Γιάρκεια ηης ύμβαζης 

Ζ δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο Δθκίζζσζεο ζα αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ 

Κηζζίνπ απφ ηνλ ΔΦΘΑ ζηνλ Κηζζσηή θαη ζα ιήγεη ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία κεηά 

ηελ πάξνδν ηξηάληα (30) εηψλ κε δηθαίσκα παξάηαζεο θαηά δέθα (10) έηε κεηά απφ 

ζρεηηθή ακνηβαία ζπκθσλία ησλ δχν πιεπξψλ εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί έγγξαθε 

ζπκθσλία ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο. 

5.8 Δγγσήζεις  

1. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ νη ππνςήθηνη θαηαζέtνπλ ηελ θάησζη 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξoπο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην Θεθ.10 ηνπ παξφληνο Ρεχρνπο:      

α) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο ίζε κε 1 ειάρηζην κεληαίν κίζζσκα, 

δειαδή πνζφ 17.000 επξψ 

2. Γηα ηελ θαιή θαη εκπξφζεζκε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη φξσλ ηεο 

Πχκβαζεο Δθκίζζσζεο πνπ αλαιακβάλεη ν Κηζζσηήο θαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
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ππνρξεψζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε Γεζκεπηηθή Ξξνζθνξά ηνπ, ζα 

θαηαζέζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο Δθκίζζσζεο ζηνλ ΔΦΘΑ ηηο 

θάησζη εγγπεηηθέο επηζηνιέο, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Θεθ. 10 ηνπ παξφληνο: 

α) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο ησλ Όξσλ ηεο Πχκβαζεο.  

β) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ινπνίεζεο ηνπ Δπελδπηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο. 

 

Νη αλσηέξσ Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ζα πξέπεη λα εθδνζνχλ απφ αλαγλσξηζκέλν 

ηξαπεδηθφ ή πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ 

Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΔΝΣ ή ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο-κέινο 

ηεο Νκάδαο ησλ Δίθνζη “G20” θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ-

κειψλ απηφ ην δηθαίσκα. Νη εγγπήζεηο κπνξνχλ επίζεο λα πξνέξρνληαη θαη απφ 

ηξαπεδηθφ ή πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζε ρψξα-κέξνο δηκεξνχο ή 

πνιπκεξνχο ζπκθσλίαο κε ηελ ΔΔ ή ρψξα πνπ έρεη ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε 

ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο Ππκβάζεηο θαη έρεη ην ζρεηηθφ δηθαίσκα έθδνζεο 

εγγπήζεσλ. Δηδηθφηεξα δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα αλαγλσξηζκέλα ηξαπεδηθά ή πηζησηηθά 

ηδξχκαηα εθηφο ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΔΝΣ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ίδηα θεθάιαηα (book 

value) ηνπιάρηζηνλ εθαηφ εθαηνκκχξηα επξψ (100.000.000€) ζχκθσλα κε ηηο 

ηειεπηαίεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (φπσο ππνινγίδνληαη 

βάζεη Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο - ΓΞΣΑ). 

Ν ΔΦΘΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη πξφζζεηα έγγξαθα ή/θαη νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία (ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζηε γιψζζα ηεο ρψξαο έθδνζεο ζπλνδεπφκελα 

απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά) ηνπ ηξαπεδηθνχ ή πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ 

έρεη εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο ηεο 

επάξθεηάο ηνπ. Πε πεξίπησζε είηε κε πξνζθφκηζεο ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ή/θαη 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ είηε απηά πξνζθνκηζζνχλ ζε κνξθή ή πεξηερφκελν 

δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ δεηήζεθε απφ ηνλ ΔΦΘΑ, ν ΔΦΘΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

πξνβεί ζηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ζπκκεηέρνληνο απφ ηνλ δηαγσληζκφ.  

Δπηπιένλ, νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα πξέπεη λα εθδνζνχλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 

ζηε γιψζζα ηεο ρψξαο έθδνζεο ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα 

ειιεληθά, ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ππνδείγκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα 

Ξαξαξηήκαηα 3, 4 θαη 5 ηνπ παξφληνο.  
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5.9 Δνδεικηική ζσμμεηοτή/καηανομή κινδύνων 

Ν Κηζζσηήο νθείιεη λα πξνβαίλεη ν ίδηνο, κε απνθιεηζηηθά δηθή ηνπ επηκέιεηα, 

επζχλε, έμνδα θαη δαπάλεο, ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ έθδνζε, 

επέθηαζε ή / θαη ηελ αλαζεψξεζε, θαζψο θαη γηα ηε δηαηήξεζε ζε ηζρχ, φισλ ησλ 

αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ, νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε εμππεξέηεζε ησλ 

ζπκθσλνχκελσλ κε ηε Πχκβαζε Δθκίζζσζεο ρξήζεσλ ηνπ Κηζζίνπ, ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνπ ζρεδίνπ θαη ησλ έξγσλ αλαβάζκηζεο 

ηνπ αθηλήηνπ, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζην παξφλ Ρεχρνο Γηαγσληζκνχ (φπσο 

ελδεηθηηθά, πνιενδνκηθέο άδεηεο, άδεηεο εθηέιεζεο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, εκπνξηθψλ 

ρξήζεσλ, έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη επηπηψζεσλ, θιπ). Ν Κηζζσηήο νθείιεη 

λα ηεξεί επηκειψο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ησλ αλσηέξσ αδεηψλ 

θαη εγθξίζεσλ θαζ‟ φιε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο εθκίζζσζεο. 

Ζ απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ ΔΦΘΑ ησλ πξνηεηλφκελσλ εκπνξηθψλ (επηρεηξεκαηηθψλ) 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Κηζζσηή ζην Κίζζην ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαηαη λα 

εξκελεπζεί σο παξνρή εγγχεζεο εθ κέξνπο ηνπ ΔΦΘΑ ή σο αλάκεημε εθ κέξνπο ηνπ 

ΔΦΘΑ ζηελ απφθηεζε φισλ ησλ αδεηψλ ή / θαη εγθξίζεσλ, νη νπνίεο απαηηνχληαη. 

Θαηά ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ, ν ΔΦΘΑ νπδεκία δέζκεπζε, ππνρξέσζε ή επζχλε 

αλαιακβάλεη ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε ζέκα, ην νπνίν αθνξά ηελ έθδνζε, ηελ 

επέθηαζε, ηελ αλαζεψξεζε ή ηελ δηαηήξεζε ζε ηζρχ ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ θαη 

εγθξίζεσλ απφ ην Κηζζσηή, ή κε νπνηαδήπνηε απαγφξεπζε ή πεξηνξηζκφ ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ Κηζζίνπ, ε νπνία ηπρφλ ζα επηβιεζεί κε ηηο αλσηέξσ άδεηεο ή / 

θαη εγθξίζεηο ή κε θαλνληζηηθή ή άιιε δηάηαμε ή πξάμε ζην Κηζζσηή γηα νπνηνδήπνηε 

ιφγν. Ν ΔΦΘΑ ζα παξάζρεη, πάλησο, θάζε δπλαηή ζπλδξνκή ζηνλ Κηζζσηή, ζην 

πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζε φηη αθνξά ηε δηαδηθαζία ησλ αδεηνδνηήζεσλ, 

καθώς και τις δηαδηθαζίεο έγθξηζεο πηζαλψλ ρξεκαηνδνηηθψλ εληζρχζεσλ ηνπ 

επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ, θαηφπηλ αίηεζεο ππαγσγήο ηνπ Κηζζσηή ζε 

πξφγξακκα ελίζρπζεο ηδησηηθψλ επελδχζεσλ (π.ρ. Αλαπηπμηαθφο) ή /θαη αμηνπνίεζεο 

ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ έξγσλ αζηηθήο αλάπηπμεο. 

Απφ ηε ζηαδηαθή ή νινζρεξή εθηέιεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ έξγσλ ζην Κίζζην, απηά 

ζα πεξηέξρνληαη θαηά θπξηφηεηα ζηνλ θχξην ηνπ Κηζζίνπ θαη ζα παξακέλνπλ επ‟ 

σθειεία ηνπ Κηζζίνπ θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο. Κεηά ηε ιήμε ή ηελ 
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θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε απηήο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ΔΦΘΑ κε 

βάζε φξνπο πνπ ζα πεξηγξάθνληαη ζηε Πχκβαζε Δθκίζζσζεο. 

Ν Κηζζσηήο ζα είλαη νκνίσο απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθκίζζσζεο, γηα ηε λφκηκε ρξήζε ηνπ Κηζζίνπ, θαηά ηε θχζε θαη ηνλ πξννξηζκφ 

ηνπ, ιακβάλνληαο φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηε ζπληήξεζε ηεο ηερληθήο θαη πιηθήο 

ππνδνκήο ηνπ αθηλήηνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ, ηελ αζθάιηζε ηνπ αθηλήηνπ θαη 

ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ θαηά παληφο θηλδχλνπ, φπσο ζεηζκνχ, ππξθαγηψλ θιπ, 

θαζψο θαη αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ, θαη ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ζχκθσλεο 

κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο απνθάζεηο ησλ Γεκφζησλ Αξρψλ, φπσο γεηνλνκηθψλ, 

Ιηκεληθψλ, Αγνξαλνκηθψλ, Αζηπλνκηθψλ θιπ. 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 6: ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ - ΘΟΗΡΖΟΗΑ 

6.1 Γικαιούμενοι σμμεηοτής 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο θαη ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο λνκηθψλ πξνζψπσλ ή θπζηθψλ 

θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, κε νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ 

ππνβάινπλ θνηλή Αίηεζε θαη Φάθειν Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο.  

 

Ν πνςήθηνο ζα πξέπεη, είηε: 

 λα είλαη ν ίδηνο, σο λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη απηνηειψο, Γηαρεηξηζηήο 

μελνδνρείνπ (Hotel Operator) κε ηεθκεξησκέλε εκπεηξία, θαηά ηα πέληε (5) 

ηειεπηαία έηε (2013 - 2017) ζπλερψο, ζηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε 

ηνπιάρηζηνλ κίαο μελνδνρεηαθήο ππνδνκήο θαηεγνξίαο πέληε (5) αζηέξσλ θαη 

άλσ δπλακηθφηεηαο άλσ ησλ 150 δσκαηίσλ, ζηελ Διιάδα ή ζην Δμσηεξηθφ.  

 είηε λα πεξηιακβάλεη λνκηθφ πξφζσπν σο κέινο ή λα ζπλεξγάδεηαη κε λνκηθφ 

πξφζσπν, πνπ λα πιεξνί ηνπο παξαπάλσ φξνπο.  

 Δπίζεο, ν Γηαρεηξηζηήο μελνδνρείνπ (Hotel Operator) πξέπεη ζε θάζε 

πεξίπησζε (είηε είλαη λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη απηνηειψο, είηε είλαη 

λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη σο κέινο έλσζεο πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμίαο, 

είηε είλαη λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ έλσζε ή κε κέινο ηεο 

έλσζεο πξνζψπσλ) λα παξνπζηάζεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε ιεηηνπξγία 

θαη δηαρείξηζε μελνδνρεηαθψλ ππνδνκψλ πνπ λα έρνπλ κέζν φξν ηνπ 
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ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο άλσ ησλ 10.000.000 επξψ γηα ηα ηειεπηαία 

πέληε έηε (2013-2017). Νη σο άλσ μελνδνρεηαθέο κνλάδεο δχλαηαη λα είλαη 

ηεζζάξσλ (4) αζηέξσλ θαη άλσ.      

 Δπηπιένλ, ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα 

(10) έηε απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο Δθκίζζσζεο, ε ζπκκεηνρή ζηελ 

Έλσζε Ξξνζψπσλ ή ε ζπλεξγαζία λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ λα πιεξνί ηα 

παξαπάλσ θξηηήξηα. 

 Ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα έρεη ζχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηειεπηαίαο 

δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο ηνπιάρηζηνλ δέθα Δθαηνκκπξίσλ Δπξώ (€ 

10.000.000), ζύκθσλα κε ηα Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξόηππα. Γηα ηα 

λνκηθά πξφζσπα ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δεκνζηεχηεθαλ 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα ην Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 

ηζνχηαη κε ην Πχλνιν Θαζαξήο Θέζεο. Δάλ ν Δλδηαθεξφκελνο είλαη θπζηθό 

πξόζσπν πξέπεη λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη ζπλνιηθά Θεθάιαηα γηα ηελ 

επέλδπζε, ηνπιάρηζηνλ δέθα εθαηνκκχξηα Δπξψ (€ 10.000.000), γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ νπνίσλ ιακβάλνληαη ππφςε αζξνηζηηθά ηα ζεκεία (α) έσο (δ) 

ηνπ θεθαιαίνπ 9, ππνθεθαιαίνπ 9.1 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 

Νη Δλδηαθεξφκελνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Γηαγσληζκφ κε ηε κνξθή έλσζεο 

πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμίαο δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 

κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ. Ρα κέιε έλσζεο πξνζψπσλ ή 

θνηλνπξαμίαο ζα επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ έλαληη ηνπ ΔΦΘΑ θαη 

γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε πξνζψπσλ ή ζηελ θνηλνπξαμία 

γηα πξάμεηο ή θαη παξαιείςεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηνλ ρξφλν ζπκκεηνρήο 

ηνπο ζην ζρήκα. 

Θάζε λνκηθφ πξφζσπν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπγαηξηθψλ ή/θαη ζπλδεδεκέλσλ 

εηαηξεηψλ) δηθαηνχηαη λα κεηέρεη ζε έλα κφλν ελδηαθεξφκελν ζρήκα, είηε 

κεκνλσκέλα, είηε σο κέινο έλσζεο, είηε σο κέινο θνηλνπξαμίαο, είηε σο ζπκπξάηηνλ 

κέινο. Θάζε θπζηθφ πξφζσπν δηθαηνχηαη λα κεηέρεη ζε έλα κφλν ελδηαθεξφκελν 

ζρήκα, είηε σο κέινο έλσζεο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, είηε σο κέινο 

θνηλνπξαμίαο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, είηε σο λφκηκνο εθπξφζσπνο 

ππνςεθίνπ, είηε σο αληίθιεηνο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ζα απνθιείνληαη απφ ηε 

δηαδηθαζία φινη νη πνςήθηνη, ζηε ζχλζεζε ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη ην λνκηθφ 
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πξφζσπν ή ην θπζηθφ πξφζσπν σο κέινο ή κε ηνπο νπνίνπο ην λνκηθφ πξφζσπν 

ζπκπξάηηεη ή ζηνπο νπνίνπο ην θπζηθφ πξφζσπν είλαη λφκηκνο εθπξφζσπνο ή 

αληίθιεηνο. 

Νη ελδηαθεξφκελνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Γηαγσληζκφ ζα πξέπεη απαξαίηεηα: 

 Λα νξίζνπλ αληίθιεην πνπ ζα θαηνηθεί ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα θαη πξνο ηνλ 

νπνίν ζα γίλνληαη φιεο νη θνηλνπνηήζεηο εγγξάθσλ απφ ηνλ ΔΦΘΑ πξνο ηνλ 

πνςήθην, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ. Ν αληίθιεηνο ζα πξέπεη λα 

ππνβάιεη δήισζε απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ θαη ν πνςήθηνο δήισζε φηη 

ηνλ δηνξίδεη αληίθιεην γηα ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία. 

 

6.2 Αποκλειζμός σμμεηοτής 

Απνθιείνληαη απφ ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, φζνη ππνςήθηνη:  

1. Έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα: 

 Ππκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 

παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ. 

 Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο 

δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ. 

 Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ. 

 Λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 91/308/E.O.K., ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Νδεγία 2001/97/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην ειιεληθφ δίθαην κε ην Λ. 

2331/1995 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Λ. 3424/2005 θαη ηνλ Λ. 3691/2008, 

πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζζεί κε ηελ Νδεγία 2005/60ΔΘ θαη ηελ Νδεγία 

2006/70/ΔΘ, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

2. Βξίζθνληαη ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 

ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή αλαζηνιή εξγαζηψλ ή ππφ ζπλδπαιιαγή ή ζε 

νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 
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πξνβιεπφκελε απφ ηηο, θαηά πεξίπησζε, εθαξκνδφκελεο εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 

3. Θηλήζεθε ελαληίνλ ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε 

εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή αλαζηνιή 

εξγαζηψλ, ππφ ζπλδπαιιαγή ή νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε απφ ηηο, θαηά πεξίπησζε, εθαξκνδφκελεο εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο θαη εθφζνλ απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πηζαλνινγείηαη 

ζθφδξα φηη εθείλνη θαηά ησλ νπνίσλ θηλήζεθε ε δηαδηθαζία ζα βξεζνχλ πξάγκαηη 

ζηελ ζέζε απηή. 

4. Θαηαδηθάζζεθαλ κε δηθαζηηθή απφθαζε κε ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εθδφζεθε ε απφθαζε, γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ 

επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπο. 

5. Έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα πνπ λα επηθέξεη ηελ 

απψιεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηαο 

6. Γελ έρνπλ εθπιεξψζεη ακεηαθιήησο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα, ηφζν κε ηε 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο, φπνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη, φζν θαη ζχκθσλα κε ηε 

ειιεληθή λνκνζεζία κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηή ε ιήςε αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο. 

7. Γελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ πιεξσκή ησλ 

θφξσλ θαη ηειψλ, ζχκθσλα, ηφζν κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο, φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη, φζν θαη ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. 

8. Δίλαη έλνρνη ππνβνιήο ςεπδνχο δειψζεσο ή παξαιείςεσο ππνβνιήο ησλ 

πιεξνθνξηψλ, πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. 

Απνθιείνληαη, επίζεο, ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο, εάλ έρνπλ 

πξνβεί ζε ίδηεο ή αληίζηνηρεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο, έρνπλ ππνπέζεη ζηα ίδηα ή 

αληίζηνηρα παξαπηψκαηα ή έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο, 

ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε εθαξκνδφκελεο γηα απηά λνκνζεηηθέο θαη 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 

Απνθιείνληαη, επίζεο, νη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ 

παξφληα Γηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ ζην Θεθάιαην 6.1, φζνη 

δελ πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ Θεθαιαίνπ 8 ηνπ παξφληνο Ρεχρνπο, θαη νη 
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ππνςήθηνη γηα ηνπο νπνίνπο ζπληξέρεη θάπνηνο ιφγνο απνθιεηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη 

ζε επί κέξνπο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Ρεχρνπο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο Αίηεζεο θαη Φαθέινπ Γεζκεπηηθήο 

Ξξνζθνξάο ζην Γηαγσληζκφ, νη παξαπάλσ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηζρχνπλ γηα θαζέλαλ 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλή Αίηεζε θαη Φάθειν Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο. 

Δάλ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ θαη γηα έλαλ κφλν ζπκκεηέρνληα ζε θνηλή Αίηεζε 

θαη Φάθειν Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο ζην Γηαγσληζκφ, ε ππνβιεζείζα θνηλή Αίηεζε 

θαη Φάθεινο Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο ζην Γηαγσληζκφ απνθιείνληαη απφ ην 

Γηαγσληζκφ. 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 7: ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

7.1  Παροτή Γιεσκρινίζεων επί ηοσ Σεύτοσς 

Νη πνςήθηνη πνπ παξέιαβαλ ην Ρεχρνο Γηαγσληζκνχ (είηε ειεθηξνληθά είηε απφ ηελ 

πεξεζία) δχλαληαη λα ππνβάιινπλ ζηνλ ΔΦΘΑ εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ 

δεκνζίεπζε ηεο Ξξνθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, έγγξαθα αηηήκαηα γηα παξνρή 

δηεπθξηλίζεσλ ζε ζρέζε κε ην παξφλ Ρεχρνο ηνπ Γηαγσληζκνχ, κέρξη ηε 11/10/2018. 

Ρα αηηήκαηα πξέπεη λα είλαη επψλπκα θαη ελππφγξαθα θαη κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ 

κε επηζηνιή ή fax ή e-mail.  

Ρν fax ζα απνζηέιιεηαη ζηνλ αξηζκφ +30 210 36.20.906 ελψ ζε πεξίπησζε 

ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο κε επηζηνιή, απηή ζα θαηαηίζεηαη ζην Ξξσηφθνιιν ηνπ 

ΔΦΘΑ (επί ηεο νδνχ Ηππνθξάηνπο 19, 10 679, Αζήλα, Γηεχζπλζε Πηέγαζεο θαη 

Ρερληθψλ πεεζηψλ, 4νο Όξνθνο, Γξαθείν Γξακκαηείαο/Ξξσηνθφιινπ θαη ψξεο 9:00 

έσο 15:00).  

Πην ζρεηηθφ έγγξαθν ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη, ε παξαθάησ έλδεημε: 

Ξξνο: Ρνλ ΔΦΘΑ  

«ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΚΗΠΘΩΠΖ ΓΗΑ ΣΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΠΡΖΚΑ 30 ΔΡΩΛ ΚΔ 

ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΝ ΑΘΗΛΖΡΝ Εαινθψζηα 7» 

Θέκα: «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ην Ρεχρνο Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Δθκίζζσζε γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα 30 εηψλ κε αλαβάζκηζε ηνπ αθηλήηνπ Εαινθψζηα 7» 

 

Ν ΔΦΘΑ ζα αμηνινγήζεη ηα αηηήκαηα γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ θαη ζα απαληήζεη 

εγγξάθσο ζε φζεο πεξηπηψζεηο θξίλεη φηη απηφ ζπκβάιιεη ζηε δηεπθφιπλζε ησλ 
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πνςεθίσλ θαη ηελ αξηηφηεξε ππνβνιή Φαθέισλ Γεζκεπηηθψλ Ξξνζθνξψλ. Νη 

απαληήζεηο ζα αλαξηψληαη ζην site ηνπ ΔΦΘΑ. 

7.2 Γιαδικαζία ενζηάζεων επί ηοσ Γιαγωνιζμού 

Νη ππνςήθηνη δχλαηαη λα θαηαζέζνπλ έλζηαζε: 

 

α)θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο πξνθήξπμεο ην αξγφηεξν εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ηελ θαηάζεζε 

ζρεηηθήο επηζηνιήο ή fax (κε ζέκα: «Δλζηάζεηο επί ηνπ ηεχρνπο γηα ην αθίλεην 

Εαινθψζηα 7) κε δηαδηθαζία φκνηα κε εθείλε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 7.1.  

 

β)Πηηο δε ινηπέο πεξηπηψζεηο εληφο κίαο (1) εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηεο 

γλσζηνπνηήζεσο ηεο απνθάζεσο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Δπί ησλ ελζηάζεσλ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα ε Δπηηξνπή δηεμαγσγήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα απαληήζεη εγγξάθσο εληφο πέληε (5) πιήξσλ εξγάζηκσλ 

εκεξψλ θαη ζα αλαξηήζεη ηελ απάληεζε ζην site ηνπ ΔΦΘΑ. 

 

7.3 Γιαδικαζία παροτής Πληροθοριών και λειηοσργία Γραθείοσ Γεδομένων  

Θαηά ηελ πεξίνδν απφ 24/09/2018 κέρξη 06/11/2018 ζα ιεηηνπξγήζεη ζηνλ ΔΦΘΑ 

Γξαθείν Γεδνκέλσλ (Data Room) ζηελ δηεχζπλζε Ηππνθξάηνπο 19, 10 679, Αζήλα 

απφ ην νπνίν νη ελδηαθεξφκελνη, ζα κπνξνχλ λα αληινχλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο 

γηα ην αθίλεην Εαινθψζηα 7.  

Νη επηζθέςεηο ηνπ/ησλ εμνπζηνδνηεκέλνπ/σλ εθπξνζψπνπ/σλ ησλ αλσηέξσ ζην 

Γξαθείν Γεδνκέλσλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ ΔΦΘΑ.  

Πε πεξίπησζε ππνβνιήο εξσηεκάησλ, απηά δχλαληαη λα ππνβιεζνχλ εγγξάθσο θαη 

ελππνγξάθσο απφ ηνπο Γηαγσληδφκελνπο ζηνλ ΔΦΘΑ κέρξη 30/10/2018, κε ηελ 

θαηάζεζε ζρεηηθήο επηζηνιήο ή fax (κε ζέκα: «Δξσηήκαηα γηα ην αθίλεην 

Εαινθψζηα 7) κε δηαδηθαζία φκνηα κε εθείλε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 7.1. 

Ν ΔΦΘΑ ζα αμηνινγήζεη ηα εξσηήκαηα ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζα απαληήζεη εγγξάθσο 

ζε φζεο πεξηπηψζεηο θξίλεη φηη απηφ ζπκβάιιεη ζηε δηεπθφιπλζε ησλ 
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Γηαγσληδφκελσλ θαη ηελ αξηηφηεξε ππνβνιή Φαθέισλ Γεζκεπηηθψλ Ξξνζθνξψλ. Νη 

απαληήζεηο ζα αλαξηεζνχλ ζην site ηνπ ΔΦΘΑ. 

7.4 Δπικοινωνία με ηον ΔΦΚΑ  

Γηα θάζε άιιε επηθνηλσλία κε ηνλ ΔΦΘΑ, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλνχλ κε ηνπο: θ. Γ. Πσηεξφπνπιν ζην ηει. +30 2103662359, Δθε 

Πηακαηηάδε ζην ηει. +30 2103662360. 

 

7.5 Τποβολή Φακέλοσ Γεζμεσηικής Προζθοράς - Ιζτύς Γεζμεσηικής 

Οικονομικής Προζθοράς 

Ν Φάθεινο Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο πξέπεη λα αθνινπζεί, ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ηξφπν 

ππνβνιήο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ, ηα νξηδφκελα ζην παξφλ Ρεχρνο Ξξνθήξπμεο. 

Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή θαη φια ηα ζηνηρεία απηήο, θαζψο 

θαη θάζε έγγξαθν πνπ ζα ππνβιεζεί ζην Γηαγσληζκφ, ζα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα ή ζα είλαη ζηε γιψζζα ηεο ρψξαο έθδνζεο θαη ζα ζπλνδεχνληαη 

απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά, είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ 

πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή πηζηνπνηεκέλε απφ πξφζσπν, πνπ ζχκθσλα κε ην Λφκν, 

έρεη απηφ ην δηθαίσκα. Ρα δεκφζηα έγγξαθα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αιινδαπή ζα 

πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηελ επηζεκείσζε Apostille ηεο Πχκβαζεο ηεο Σάγεο ηεο 

05.10.1961. Ρν απηφ ηζρχεη γηα ηα έγγξαθα πνπ πεξηβάιινληαη ην 

Ππκβνιαηνγξαθηθφ ηχπν θαη θαζίζηαληαη δεκφζηα θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ.  

Αλ ζε θάπνηα ρψξα, ηεο εκεδαπήο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, δελ εθδίδνληαη 

πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη απφ ην παξφλ Ρεχρνο ή ηα εθδηδφκελα δελ 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο αλαθεξφκελεο ζην παξφλ Ρεχρνο πεξηπηψζεηο, είλαη, κφλν ηφηε, 

θαη‟ εμαίξεζε δπλαηφλ θαη πξέπεη απηά λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ή 

δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ε νπνία γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο, κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο ρξνληθήο ηζρχνο πνπ ηίζεληαη γηα ην 

αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ή έγγξαθν.  

Πε ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε ή δήισζε, απηή δχλαηαη λα 

αληηθαηαζηαζεί απφ ππεχζπλε δήισζε (άξζξν 8 ηνπ Λ. 1599/1986 ή ηζνδχλακν 
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έγγξαθν γηα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ, βεβαηνπκέλνπ 

ζε θάζε πεξίπησζε, ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή, ΘΔΞ θ.ιπ. ή Ππκβνιαηνγξάθν.  

Πηε δήισζε ζα πξέπεη λα δειψλεηαη ξεηά: α) ε αδπλακία έθδνζεο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ή εγγξάθσλ θαη β) ε πιήξσζε ηεο απαίηεζεο ηνπ Ρεχρνπο σο πξνο 

ην πεξηερφκελν ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ ή εγγξάθνπ γηα ην νπνίν πθίζηαηαη αδπλακία 

έθδνζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη α) γηα ηηο απαηηνχκελεο βάζεη ηνπ παξφληνο ηεχρνπο πεχζπλεο 

Γειψζεηο ηνπ Λ. 1599/1986 (ή ηζνδχλακν έγγξαθν γηα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα) απαηηείηαη ε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ νπνηαδήπνηε 

αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν, ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζεο, θαη β) Ρα λνκηκνπνηεηηθά θαη ινηπά δεηνχκελα έγγξαθα ζα 

πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλα απφ δηθεγφξν ή αξκφδηα αξρή γηα ην γλήζην απηψλ.  

 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζήο ηνπο. Πε 

ηζρχ ζεσξνχληαη ηα πηζηνπνηεηηθά, θαηά ζεηξά σο εμήο: 

α) Δάλ ε πεξίνδνο ηζρχνο ηνπο αλαγξάθεηαη ξεηά ζε απηά απφ ηελ Αξρή πνπ ηα 

εθδίδεη θαη είλαη ζε ηζρχ ζχκθσλα κε απηήλ. 

β) Δάλ ππάξρεη ξεηή απαίηεζε λα έρνπλ εθδνζεί κέζα ζε πξνζεζκία πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη ζην παξφλ Ρεχρνο ή ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

γ) Δάλ δελ ηζρχεη ηίπνηα απφ ηα πξνεγνχκελα, απηά πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί 

κέζα ζην ηειεπηαίν ηξίκελν, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπ 

Φαθέινπ Ξξνζθνξάο. 

 

 

 

7.5.1. πνβνιή Φαθέινπ Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο 

Νη πνςήθηνη πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ, ζα πξέπεη λα 

θαηαζέζνπλ:  
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α. Αίηεζε Ππκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξ. 
7.5.1.1. θαησηέξσ θαη ην ππφδεηγκα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 2 ηνπ παξφληνο 

Ρεχρνπο, θαη  

β. Φάθειν Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξ. 

7.5.1.2. θαησηέξσ θαη ζην Θεθάιαην 7 ηνπ παξφληνο. 

 

Οεηά επηζεκαίλεηαη φηη, ε Αίηεζε Ππκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί 

μερσξηζηά, εθηφο ηνπ Φαθέινπ Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο, ελψ αληίγξαθν απηήο ζα 

εκπεξηέρεηαη θαη ζην Φάθειν. 

Νη Αηηήζεηο Ππκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ θαη νη Φάθεινη Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο 

πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζηα γξαθεία ηνπ ΔΦΘΑ επί ηεο νδνχ Ηππνθξάηνπο 19, 10 679, 

Αζήλα, Γηεχζπλζε Πηέγαζεο θαη Ρερληθψλ πεξεζηψλ, 4νο φξνθνο Γξαθείν 

Γξακκαηείαο/Ξξσηνθφιινπ, κέρξη ηελ 30/10/2018 εκέξα Ρξίηε έσο 13:00 ψξα 

Διιάδαο, ή φπνηα άιιε εκεξνκελία θαη ψξα νξηζζεί χζηεξα απφ παξάηαζε πνπ ηπρφλ 

δνζεί, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ ΔΦΘΑ, θαη ε νπνία ζα γλσζηνπνηεζεί κε 

αλάξηεζε ζην site ηνπ ΔΦΘΑ. 

Θάζε Φάθεινο Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο ζα ιακβάλεη αξηζκφ πξσηνθφιινπ κε 

εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο. 

Θα ιεθζνχλ επίζεο ππφςε Αηηήζεηο Ππκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ θαη Φάθεινη 

Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο πνπ ζα παξαδνζνχλ - κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ 

απνζηνιέα σο πξνο ην ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν πνπ ζα παξαιεθζεί - κε εηαηξεία 

ηαρπκεηαθνξψλ (courier), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ ππνβιεζεί θαη ζα 

έρνπλ παξαιεθζεί εληφο ηεο σο άλσ εκεξνκελίαο θαη ψξαο. 

Ν ΔΦΘΑ δελ ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη νπνηνπζδήπνηε θαθέινπο απφ ηαρπδξνκηθφ 

θαηάζηεκα ή άιιε ππεξεζία. 

Γελ ζα ιεθζνχλ ππφςε Αηηήζεηο Ππκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ θαη Φάθεινη 

Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ εθηφο ηεο εκεξνκελίαο θαη ψξαο 

ππνβνιήο πνπ πξνζδηνξίδνληαη παξαπάλσ εθηφο εάλ ε επίδνζή ηνπο ζην πην πάλσ 

πξσηφθνιιν ηελ ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη ψξα ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή κέρξη 

θαη ηελ ππνβνιή απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.  

 

Δηδηθφηεξα, νη Αηηήζεηο Ππκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ θαη νη Φάθεινη Γεζκεπηηθήο 

Ξξνζθνξάο ζα πξέπεη λα έρνπλ ην αθφινπζν πεξηερφκελν: 
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7.5.1.1. Αίηεζε Ππκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ: 

Πηελ Αίηεζε απηή, ε νπνία ζπκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ην πφδεηγκα πνπ 

επηζπλάπηεηαη ζην Ξαξάξηεκα 2 ηνπ παξφληνο Ρεχρνπο, ζα εθδειψλεηαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ πνςεθίνπ γηα ζπκκεηνρή ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ εθκίζζσζεο 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 30 εηψλ κε αλαβάζκηζε ηνπ αθηλήηνπ Εαινθψζηα 7, ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο πνπ ζα ζπλνκνινγεζνχλ κεηαμχ ηνπ ΔΦΘΑ θαη ηνπ Αλαδφρνπ.  

Ζ ελ ιφγσ Αίηεζε ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη πξνο ηνλ ΔΦΘΑ, Γηεχζπλζε Πηἐγασης θαη 

Ρερληθψλ πεξεζηψλ, Ιπποκράτοσς 19, Αζήλα, 10679, πφςε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 

Δθκίζζσζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 30 εηψλ κε Αλαβάζκηζε ηνπ Αθηλήηνπ Εαινθψζηα 

7. 

 

Πηελ Αίηεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ζα πεξηέρνληαη επίζεο: 

1. Γηα θάζε έλα απφ ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πνςήθην ζρήκα, ε 

πιήξεο επσλπκία θαη ε έδξα ηνπο, αξηζκνί ηειεθψλσλ θαη ηειενκνηνηππίαο, 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (E-Mail), δηεχζπλζε ηζηνζειίδαο ζην δηαδίθηπν (εάλ 

ππάξρεη). Πε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία θαη θπζηθψλ 

πξνζψπσλ ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπο, νη αξηζκνί 

ηειεθψλσλ θαη ηειενκνηνηππίαο θαη ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζή ηνπο (E-Mail), 

2. Γήισζε ηνπ ππνςεθίνπ πεξί δηνξηζκνχ αληηθιήηνπ κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

(νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ θαη ηειενκνηνηππίαο, 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε E-Mail θιπ). Ν αληίθιεηνο (θπζηθφ πξφζσπν) ζα πξέπεη 

λα θαηνηθεί ή εδξεχεη, θαηά πεξίπησζε, ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. Ν αληίθιεηνο 

πξέπεη λα εμνπζηνδνηείηαη εγγξάθσο λα παξαιακβάλεη ηα θνηλνπνηνχκελα 

έγγξαθα θαη λα είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε επηθνηλσλία πνπ ηπρφλ απαηηεζεί απφ 

ηνλ ΔΦΘΑ. Ζ επηζηνιή ζα ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε απνδνρήο ηνπ δηνξηζζέληνο 

σο αληηθιήηνπ πξνζψπνπ. 

3. Δμνπζηνδφηεζε ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ ηνπ ζηηο 

αλνηθηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, 

4. Πε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, δήισζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο θάζε 

κέινπο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, θαζψο θαη ην θπζηθφ πξφζσπν ή ηα θπζηθά 

πξφζσπα πνπ δηνξίζζεθαλ σο θνηλφο/νη εθπξφζσπνο /νη απηήο.  
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Ζ Αίηεζε Ππκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ ζα ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην ην θπζηθφ 

πξφζσπν (ζε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο θπζηθψλ πξνζψπσλ ζηελ Έλσζε ή 

Θνηλνπξαμία), ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν θαζελφο απφ ηα κέιε ή απφ ηνλ/ηνπο 

θνηλφ/νχο εθπξφζσπν/νπο απηήο.  

 

7.5.1.2. Φάθεινο Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο 

Νη πνςήθηνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ θιεηζηφ θαη ζθξαγηζκέλν Φάθειν 

Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο, πνπ ζα πεξηέρεη δχν (2) ρσξηζηνχο θιεηζηνχο θαη 

ζθξαγηζκέλνπο πνθαθέινπο, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Θεθάιαην 8 

«Ξεξηερφκελν Φαθέινπ Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο» ηνπ παξφληνο Ρεχρνπο θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

πνθάθεινο Α΄: Η. Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο θαη Ρππηθψλ Ξξνζφλησλ θαη ΗΗ. 

Γηθαηνινγεηηθά Νπζηαζηηθψλ Ξξνζφλησλ. 

πνθάθεινο Β΄: Γεζκεπηηθή Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά. 

Ν Φάθεινο Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθεη ππνρξεσηηθά  ζηελ 

εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα ηελ πιήξε επσλπκία/φλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ 

Ξξνζθέξνληνο θαη ηα παξαθάησ: 

 

 

 

Ξξνο: 

ΔΦΘΑ  

………………………, Αζήλα ……….., 

Διιάδα 

πφςε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 

 

 

ΦΑΘΔΙΝΠ ΓΔΠΚΔΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΔΘΚΗΠΘΩΠΖ 30 ΔΡΩΛ ΚΔ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΝ ΑΘΗΛΖΡΝ Εαινθψζηα 7 

Δπσλπκία πνςεθίνπ                                                                               (1) 

Ραρ. Γηεχζπλζε πνςεθίνπ                                                                       (2)         

Ρειέθσλν πνςεθίνπ                                                                              (3)  
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Αξηζκφο fax πνςεθίνπ                                                                            (4)  

Δπσλπκία Αληηθιήηνπ  

Ραρ. Γηεχζπλζε Αληηθιήηνπ 

Ρειέθσλν Πηαζεξφ θαη Θηλεηφ Αληηθιήηνπ 

Αξηζκφο fax Αληηθιήηνπ 

 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ ησλ Δλψζεσλ ή 

Θνηλνπξαμηψλ (ζηηο ζέζεηο 1,2,3,4). 

Νη πνθάθεινη Α΄θαη Β΄πξέπεη λα είλαη θαη απηνί θιεηζηνί θαη ζθξαγηζκέλνη, λα 

αλαγξάθνπλ ππνρξεσηηθά ηνλ ηίηιν ηνπ Γηαγσληζκνχ «Δθκίζζσζε γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα 30 εηψλ κε αλαβάζκηζε ηνπ αθηλήηνπ Εαινθψζηα 7 θαη λα θέξνπλ ηελ 

έλδεημε: «πνθάθεινο Α΄: Η. Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο θαη Ρππηθψλ Ξξνζφλησλ 

θαη ΗΗ. Γηθαηνινγεηηθά Νπζηαζηηθψλ Ξξνζφλησλ» θαη «πνθάθεινο Β΄: Γεζκεπηηθή 

Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», αληίζηνηρα. 

Θάζε Ξξνζθέξσλ ζα ππνβάιεη έλα αληίηππν ησλ παξαπάλσ πνθαθέισλ, κε ζειίδεο 

πνπ ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε αλά πνθάθειν. Ν Ξξνζθέξσλ πξέπεη λα 

ππνγξάςεη ηελ ηειεπηαία ζειίδα θάζε εγγξάθνπ πνπ πεξηέρεηαη ζηνπο πνθαθέινπο, 

θαζψο θαη λα κνλνγξάςεη ηηο ινηπέο ζειίδεο θάζε εγγξάθνπ. Πε θάζε πνθάθειν 

πξέπεη λα επηζπλαθζεί θαηάινγνο πεξηερνκέλσλ εγγξάθσλ, κε αλαθνξά θάζε 

εγγξάθνπ ζχκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή θαη ηε ζεηξά (δηάηαμε) ηνπ παξφληνο 

Ρεχρνπο. 

Όια ηα έγγξαθα πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ Φάθειν Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο ζα πξέπεη 

λα είλαη πξσηφηππα ή επίζεκα / αθξηβή αληίγξαθα ή θσηναληίγξαθα λνκίκσο 

επηθπξσκέλα. 

Δθηόο από ηνλ πην πάλσ πξσηόηππν Φάθειν Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο, νη 

πνςήθηνη πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππνβάινπλ (ηαπηόρξνλα) θαη έλα 

πιήξεο, θιεηζηό θαη ζθξαγηζκέλν αθξηβέο αληίγξαθν απηνύ, ην νπνίν ζηελ 

εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα ζα αλαγξάθεη επηπιένλ ηελ έλδεημε 

«ΑΛΡΗΓΟΑΦΝ».  

 

7.5.2 Ηζρχο Νηθνλνκηθήο Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο 
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Ζ Νηθνλνκηθή Γεζκεπηηθή Ξξνζθνξά ζα πξέπεη λα ηζρχεη γηα ελλέα (9) κήλεο απφ 

ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο. Ρν αξγφηεξν δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ν ΔΦΘΑ κπνξεί λα δεηήζεη 

ηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο γηα επηπιένλ ελλέα (9) κήλεο.  

 

7.6  Απνζθξάγηζε θαη Αμηνιόγεζε Φαθέινπ Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο 

Κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Φαθέισλ Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο θαη 

ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαιαβήο ηνπο θαη εληφο ηεο ίδηαο κέξαο, ε αξκφδηα Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ ηνπ ΔΦΘΑ, ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζή ηεο ζηα γξαθεία ηνπ ΔΦΘΑ (Αίζνπζα 

ζπλεδξηάζεσλ ζην ηζφγεην) ζηε δηεχζπλζε Ηππνθξάηνπο 19, Ρ.Θ 10679, Αζήλα ζα 

παξαιάβεη ηνπο ππνβιεζέληεο Φαθέινπο Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο θαη ζα πξνβεί 

ζηελ απνζθξάγηζή ηνπο, ζηελ νπνία δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη εμνπζηνδνηεκέλνη 

πξνο ηνχην εθπξφζσπνη ησλ πνςεθίσλ, πνπ έρνπλ ππνβάιεη Γεζκεπηηθή 

Ξξνζθνξά. 

Ρα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα παξαιάβνπλ, ζα αξηζκήζνπλ, ζα 

κνλνγξάςνπλ θαη ζα απνζθξαγίζνπλ ηνπο ππνβιεζέληεο Φαθέινπο Γεζκεπηηθήο 

Ξξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηε ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο. 

 

7.6.1. Απνζθξάγηζε θαη Αμηνιφγεζε πνθαθέινπ Α΄: Η. Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο 

θαη Ρππηθψλ Ξξνζφλησλ θαη ΗΗ. Γηθαηνινγεηηθά Νπζηαζηηθψλ Ξξνζφλησλ 

Θαηά ηελ άλσ ζπλεδξίαζε, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα κνλνγξάςεη θαη ζα 

απνζθξαγίζεη, θαηά ζεηξά αξίζκεζεο, ηνλ πνθάθειν Α΄ (Γηθαηνινγεηηθά 

Ππκκεηνρήο Ρππηθψλ Ξξνζφλησλ θαη ΗΗ. Γηθαηνινγεηηθά Νπζηαζηηθψλ Ξξνζφλησλ).  

Νη πξάμεηο ηεο αξίζκεζεο θαη ηεο κνλνγξαθήο αξθεί λα γίλνληαη απφ νπνηνδήπνηε 

µέινο ηεο Δπηηξνπήο, ην νπνίν ζα νξηζηεί απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο. 

Πε επφκελε θιεηζηή ζπλεδξίαζή ηεο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη θαη αμηνινγεί 

ην πεξηερφκελν ηνπ πνθαθέινπ Α‟. Πε θάζε πεξίπησζε ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη εγγξάθσο, δηα ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, 

δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππεβιήζεζαλ απφ ηνπο Ξξνζθέξνληεο, θαη‟ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 7.6.3 ηνπ παξφληνο.  
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Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθφ κε ηνπο Ξξνζθέξνληεο πνπ πιεξνχλ 

ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην επφκελν ζηάδην αμηνιφγεζεο θαη ηνπο ηπρφλ 

απνθιεηφκελνπο. Πηνπο Ξξνζθέξνληεο θνηλνπνηείηαη δηα ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο– (κε απφδεημε παξαιαβήο ή κέζσ ηειενκνηνηππίαο, ζηνλ αξηζκφ πνπ έρεη 

δεισζεί κε ηελ ππνβιεζείζα αίηεζε), ε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 

ζρεηηθά κε ηνπο Ξξνζθέξνληεο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην 

επφκελν ζηάδην αμηνιφγεζεο θαη ηνπο ηπρφλ απνθιεηφκελνπο. Πε πεξίπησζε 

θνηλνπνίεζεο κέζσ ηειενκνηνηππίαο, σο ρξφλνο παξαιαβήο απφ ηνλ Ξξνζθέξνληα 

ινγίδεηαη ε ζρεηηθή επηζεκείσζε ηεο ζπζθεπήο ηειενκνηνηππίαο επί ηνπ 

δηαβηβαζζέληνο εγγξάθνπ. 

Θαηά ηεο σο άλσ απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή 

έλζηαζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7.2 ηνπ παξφληνο Ρεχρνπο. Δπί ησλ 

ελζηάζεσλ απηψλ απνθαίλεηαη ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε δε απφθαζή ηεο 

θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο Ξξνζθέξνληεο.  

Κεηά ηελ νξηζηηθή θξίζε ηεο επί ησλ ελζηάζεσλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα 

πξνρσξήζεη ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ πνθαθέινπ Β' θαηά ηα θαησηέξσ.  

 

7.6.2. Απνζθξάγηζε θαη Αμηνιφγεζε ηνπ πνθαθέινπ Β': Γεζκεπηηθή Νηθνλνκηθή 

Ξξνζθνξά 

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ νξίδεη ηελ εκέξα θαη ψξα απνζθξάγηζεο ηνπ πνθαθέινπ 

Β΄ ζηα γξαθεία ηνπ ΔΦΘΑ ζηελ δηεχζπλζε Ηππνθξάηνπο 19, Ρ.Θ 10679, Αζήλα θαη 

ην γλσζηνπνηεί κε επηζηνιή ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο ζηνπο Ξξνζθέξνληεο πνπ 

πξνθξίζεθαλ ζηελ ηειηθή θάζε απνζθξάγηζεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ θαηά 

ηα αλσηέξσ, ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εκεξνινγηαθέο εκέξεο λσξίηεξα. Πηε ζπλεδξίαζε 

γηα ην άλνηγκα ησλ ππνθαθέισλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δηθαηνχληαη λα 

παξίζηαληαη νη εμνπζηνδνηεκέλνη πξνο ηνχην εθπξφζσπνη ή αληηπξφζσπνη ησλ 

Ξξνζθεξφλησλ. 

Θαηά ηελ αλσηέξσ ζπλεδξίαζε, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα απνζθξαγίζεη ηνλ 

πνθάθειν Β‟, ζα ππνγξάςεη ην έγγξαθν ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο θαη ζα 

αλαγλψζεη, ζε επήθνν φισλ, ην νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα πνπ πξνζθέξεη θάζε 
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Ξξνζθέξσλ. Ζ ππνγξαθή ηνπ εγγξάθνπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα γίλεη απφ 

φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. 

Πε επφκελε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη θαη αμηνινγεί ηηο 

ππνβιεζείζεο Νηθνλνκηθέο Ξξνζθνξέο, ζπληάζζεη ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα θαηάηαμεο 

ησλ Ξξνζθεξφλησλ πνπ ππέβαιαλ λφκηκε θαη παξαδεθηή Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά θαη 

θεξχζζεη ηνλ Ξξνζσξηλφ Αλάδνρν. Πε φινπο ηνπο Ξξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηε θάζε απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο θνηλνπνηείηαη 

δηα ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο (κε απφδεημε παξαιαβήο ή κέζσ ηειενκνηνηππίαο, 

ζηνλ αξηζκφ πνπ έρεη δεισζεί κε ηελ ππνβιεζείζα αίηεζε), ε απφθαζε αμηνιφγεζεο 

ησλ ππνβιεζεηζψλ Νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. Πε πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο, κέζσ 

ηειενκνηνηππίαο, σο ρξφλνο παξαιαβήο απφ ηνλ Ξξνζθέξνληα ινγίδεηαη ε ζρεηηθή 

επηζεκείσζε ηεο ζπζθεπήο ηειενκνηνηππίαο επί ηνπ δηαβηβαζζέληνο εγγξάθνπ. 

Θαηά ηεο σο άλσ απφθαζεο επηηξέπεηαη ε ππνβνιή έλζηαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

7.2 ηνπ παξφληνο. Δπί ησλ ελζηάζεσλ απνθαίλεηαη ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε δε 

απφθαζή ηεο θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο Ξξνζθέξνληεο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

ζηάδην απηφ. 

 

7.6.3. Ξαξνρή Γηεπθξηλήζεσλ  

Πε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ιείπνπλ, κεηά 

ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο ησλ Φαθέισλ Γεζκεπηηθψλ Ξξνζθνξψλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φκσο φηη, ζε θάζε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή, δηα 

ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο θαη κέζα ζηα πιαίζηα εθπιήξσζεο ηνπ έξγνπ ηεο, δχλαηαη λα 

θαιέζεη εγγξάθσο ηνπο πνςεθίνπο λα παξάζρνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλίζεηο 

επί ησλ ήδε λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη λα απνθιείζεη 

απηνχο πνπ δελ ζα πξνβνχλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ζηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο, 

κέζα ζε πξνζεζκία 3 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο.  

Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ Γεκφζηεο Αξρέο θαη εθφζνλ ε αίηεζε γηα ηελ 

έθδνζή ηνπο έρεη απνδεδεηγκέλα θαηαηεζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

Αίηεζεο Ππκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ θαη ηνπ Φαθέινπ Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο, 

κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ ζα νξηζζεί απφ ηελ Δπηηξνπή. 

Πηελ πεξίπησζε απηή, αληίγξαθν ηεο πην πάλσ αίηεζεο κε απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο 

απηήο, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα έρεη ππνβιεζεί εληφο ηνπ Φαθέινπ Γεζκεπηηθήο 
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Ξξνζθνξάο. Κέζα ζηελ ίδηα σο άλσ πξνζεζκία ε Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιέζεη 

πνςήθην λα ππνβάιεη δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηέζεθαλ, αιιά δελ είραλ εθδνζεί 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηηο θαησηέξσ 

εκπεξηερφκελεο -ζην Φάθειν Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο ησλ πνςεθίσλ- πεχζπλεο 

Γειψζεηο, ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν θαη αμηνιφγεζε δηαπηζησζεί φηη δελ 

θαιχπηνπλ ην απαηηνχκελν, δπλάκεη ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο, πεξηερφκελν, ηφηε ε 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ δχλαηαη λα δεηήζεη, δηα ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο, απφ ηνπο 

πνςεθίνπο λα πξνζθνκίζνπλ λέεο πεχζπλεο Γειψζεηο, πνπ λα θαιχπηνπλ απηφ, 

εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο. Δμάιινπ, ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν θαη 

αμηνιφγεζε δηαπηζησζεί φηη ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο ηελ νπνία έρεη 

πξνζθνκίζεη θάπνηνο πνςήθηνο, δελ είλαη ζχκθσλε κε ην ππφδεηγκα ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο 3, ηφηε ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ δχλαηαη λα δεηήζεη, απφ ηνλ 

πνςήθην λα πξνζθνκίζεη λέα εγγπεηηθή επηζηνιή, ζχκθσλε κε ην ππφδεηγκα ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο, εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο. Νη σο άλσ πεξηπηψζεηο αθνξνχλ 

ειιαηψκαηα ηππηθψλ παξαδξνκψλ θαη φρη ειιαηψκαηα νπζηαζηηθψλ παξαδξνκψλ θαη 

αθπξνηήησλ. 

7.7  Θαηαθύξσζε Γηαγσληζκνύ ζηνλ Αλάδνρν 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, ην απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνχ 

θαη ηα ζπκβαηηθά θείκελα ζα ππνβιεζνχλ ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ ΔΦΘΑ πξνο 

έγθξηζε. Κε ηελ ίδηα απφθαζε, θεξχζζεηαη θαη ν Νξηζηηθφο Αλάδνρνο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ. 

Ζ απφθαζε πνπ θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ γλσζηνπνείηαη ζηνλ 

αλάδνρν, κέζσ ηειενκνηνηππίαο (fax) ή/θαη απνζηνιήο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

(e-mail), o νπνίνο θαιείηαη κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο εθκηζζψζεσο. Δάλ ν πξνζθαινχκελνο δελ πξνζέιζεη, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΔΦΘΑ, νπφηε θαηαπίπηεη ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

Ζ αλάδεημε ηνπ Ξξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ, ε θαηαθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ 

Νξηζηηθφ Αλάδνρν θαη ε ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο Δθκίζζσζεο είλαη δπλαηφ λα γίλεη 

θαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ηζρχνο ησλ Γεζκεπηηθψλ Ξξνζθνξψλ, εάλ 

ζπκθσλεί θαη ν Αλάδνρνο. 
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7.8 Θαηάζεζε Γηθαηνινγεηηθώλ θαη Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ 

Απφ ηνλ Αλάδνρν ζα δεηεζεί, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο Δθκίζζσζεο, ε  

πξνζθφκηζε νπνησλδήπνηε πξφζζεησλ ή/θαη επηθαηξνπνηεκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ, 

πηζηνπνηεηηθψλ, εγγξάθσλ ή πιεξνθνξηψλ, πνπ απαηηνχληαη ζην παξφλ Ρεχρνο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ ή ζα δεηεζνχλ γηα ηνλ Νξηζηηθφ Αλάδνρν θαη ηελ ΑΔΑΠ, θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ ΔΦΘΑ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο θαη ε θαηάζεζε ηεο Δγγπεηηθήο 

Δπηζηνιήο Θαιήο Δθηέιεζεο ησλ Όξσλ ηεο Πχκβαζεο θαη ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο 

ινπνίεζεο ηνπ Δπελδπηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο.   

 

7.9 πνγξαθή Πύκβαζεο Δθκίζζσζεο – Πύζηαζε ΑΔΑΠ 

Κεηά ηελ Θαηαθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ Νξηζηηθφ Αλάδνρν απφ ην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην ηνπ ΔΦΘΑ, θαηά ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα θαη θξίζε ηνπ ζχκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ, ν ΔΦΘΑ ζα θαιέζεη ηνλ Νξηζηηθφ Αλάδνρν εληφο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο 

δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θαηαθχξσζε, (α) λα ζπζηήζεη Αλψλπκε Δηαηξεία 

Απνθιεηζηηθνχ Πθνπνχ («ΑΔΑΠ»), ε νπνία ζα ζπλάςεη Πχκβαζε Δθκίζζσζεο κε ην 

ΔΦΘΑ, θαη (β) λα ππνβάιεη ζηνλ ΔΦΘΑ πιήξε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηεο ΑΔΑΠ. 

Ηδξπηέο – αξρηθνί κέηνρνη ηεο αλψλπκεο απηήο εηαηξείαο (ΑΔΑΠ) ζα είλαη ηα κέιε 

ηνπ πνςεθίνπ θαηά ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο απηά έρνπλ δεισζεί 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 7.6.1.1 ηνπ παξφληνο. Νη κέηνρνη ηεο ΑΔΑΠ ζα εγγπεζνχλ 

αηνκηθά φηη αλαιακβάλνπλ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο 

έλαληη ηνπ ΔΦΘΑ θαη επζχλνληαη αηνκηθά, αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ κε ηελ 

Αλψλπκε Δηαηξεία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ σο άλσ ππνρξεψζεσλ. Ρπρφλ πθηζηάκελεο 

ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ κεηφρσλ πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο, ζα έρνπλ ηζρχ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηηο εζσηεξηθέο (ελδνεηαηξηθέο) ζρέζεηο ηνπο θαη ζε θακηά 

πεξίπησζε δελ ζα δχλαηαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηνπ ΔΦΘΑ σο ιφγνο απαιιαγήο 

ησλ κεηφρσλ απφ ηηο σο άλσ ππνρξεψζεηο θαη εγγπήζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ 

ηεο ζχκβαζεο. 

Πθνπφο ηεο ΑΔΑΠ ζα είλαη απνθιεηζηηθά ε εθκίζζσζε, αλαβάζκηζε, αλαθαίληζε, 

δηαρείξηζε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ αθηλήηνπ Εαινθψζηα 7. 
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Ζ ΑΔΑΠ ζα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα ίδηα θεθάιαηα πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο. Νη κεηνρέο ηεο ΑΔΑΠ ζα είλαη 

ππνρξεσηηθά νλνκαζηηθέο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηνπ ζρήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ 

ζηελ ΑΔΑΠ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα δεισζέληα ζηνλ ΔΦΘΑ έσο ηελ ππνβνιή ηεο 

Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζα εθδίδεη ε ΑΔΑΠ ζα 

πξέπεη λα είλαη ειεγκέλεο απφ νξθσηφ ειεγθηή.  

Ρα λνκηθά πξφζσπα ή θπζηθά πξφζσπα ή ε έλσζε πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμία πνπ ζα 

απνηεινχλ ηνλ Αλάδνρν, ζα εγγπεζνχλ πξνο ηνλ ΔΦΘΑ ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο 

απφ ηελ ΑΔΑΠ θαη ζα επζχλνληαη έλαληη ηνπ ΔΦΘΑ αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν 

κεηά θαη ηελ ηπρφλ έμνδφ ηνπο απφ ηελ ΑΔΑΠ γηα πξάμεηο ή θαη παξαιείςεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ΑΔΑΠ βάζεη ησλ 

ζρεηηθψο νξηδφκελσλ απφ ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία. 

Δπίζεο, εληφο ηεο σο άλσ νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, ζε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο κε 

Γηαρεηξηζηή Μελνδνρείνπ (Hotel Operator) ν Νξηζηηθφο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε απφ ηνλ ΔΦΘΑ ηελ ππνγεγξακκέλε Πχκβαζε Ππλεξγαζίαο, 

κε ην πξφζσπν ή ηα πξφζσπα ηα νπνία είραλ δεζκεπζεί φηη ζα ζπκβιεζνχλ καδί ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπ παξάζρνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε 

μελνδνρεηαθήο κνλάδαο.  

Ζ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο Δθκίζζσζεο εθ κέξνπο ηνπ Νξηζηηθνχ Αλαδφρνπ θαη ηεο 

ΑΔΑΠ ζπλεπάγεηαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη 

ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο, θαζψο θαη παξαίηεζε απφ νπνηνδήπνηε δηθαίσκα 

ακθηζβήηεζήο ηνπο θαζψο θαη φηη ν Νξηζηηθφο Αλάδνρνο έρεη ιάβεη γλψζε ηεο 

πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Κηζζίνπ θαη ηελ απνδέρεηαη. 

Πε πεξίπησζε πνπ κέινο ηνπ Αλαδφρνπ ή ε ΑΔΑΠ θαηά ηα νξηδφκελα ζην παξφλ δελ 

εθπιεξψζεη ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ζχλαςεο ηεο Πχκβαζεο Δθκίζζσζεο 

(ελδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά ν Νξηζηηθφο Αλάδνρνο δελ ηδξχζεη ΑΔΑΠ, δελ 

πξνζθνκίζεη ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο ησλ Όξσλ ηεο Πχκβαζεο 

ή/θαη ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ινπνίεζεο ηνπ Δπελδπηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο θαηά ηνλ 

πξναλαθεξφκελν ρξφλν ή δελ πξνζθνκίζεη ηελ Πχκβαζε Ππλεξγαζίαο ή δελ 

πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο), ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ ΔΦΘΑ 

δχλαηαη λα ηνλ θεξχμεη έθπησην θαη λα δεηήζεη ηελ θαηάπησζε ηεο Δγγπεηηθήο 

Δπηζηνιήο Ππκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ σο πνηληθήο ξήηξαο ππέξ ηνπ ΔΦΘΑ.  
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Πηελ πεξίπησζε απηή, ν ΔΦΘΑ ζα έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα αλαδείμεη σο 

Νξηζηηθφ Αλάδνρν ηνλ επφκελν ζηελ θαηάηαμε Ξξνζθέξνληα θαη ζα επαθνινπζήζεη 

ε ίδηα δηαδηθαζία θαηά ηα αλαθεξφκελα  ζην παξφλ Ρεχρνο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Πε 

θάζε πεξίπησζε ν ΔΦΘΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θεξχμεη άγνλν ην Γηαγσληζκφ ή λα 

ηνλ επαλαιάβεη. 

Ζ ηήξεζε ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα ζπκθσλεζεί, ζα πηζηνπνηείηαη 

πξσηίζησο απφ ηδηψηε κεραληθφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα επηβεβαηψλεηαη απφ ηε 

Γηεχζπλζε Πηέγαζεο θαη Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ ΔΦΘΑ. Δθφζνλ πξνθχςεη αλάγθε, 

ζα πηζηνπνηείηαη απφ Αλεμάξηεην Δμεηδηθεπκέλν Πχκβνπιν/Δκπεηξνγλψκνλα, πνπ ζα 

δηνξηζηεί απφ θνηλνχ απφ ηα Κέξε σο αλεμάξηεηνο εμεηδηθεπκέλνο 

ζχκβνπινο/Δκπεηξνγλψκνλαο γηα ην Έξγν. Ζ ακνηβή ηνπ Αλεμάξηεηνπ 

Δμεηδηθεπκέλνπ Πχκβνπινπ/Δκπεηξνγλψκνλα ζα θαιχπηεηαη απφ ηνλ Κηζζσηή. Ν 

Αλεμάξηεηνο Δμεηδηθεπκέλνο Πχκβνπινο/Δκπεηξνγλψκνλαο ζα εθδίδεη έθζεζε 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαηφπηλ επηζεσξήζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη 

ζπλνδεπφκελε απφ Ξηζηνπνηεηηθφ Απνδνρήο. Ν Κηζζσηήο νθείιεη κεηά ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ Απνδνρήο λα απνθαηαζηήζεη ηπρφλ 

Δθθξεκφηεηεο. 

Δπηζεκαίλεηαη, φηη ν ΔΦΘΑ ζα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ ππνβνιή Δπελδπηηθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ ΔΦΘΑ, ην νπνίν θαη ζα 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ Ξίλαθα Δλδεηθηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ Θφζηνπο θαη 

Δλδεηθηηθήο Γνκήο Σξεκαηνδφηεζεο, θαζψο θαη Σξνλνδηάγξακκα Δθηέιεζεο ησλ 

Δξγαζηψλ ινπνίεζεο ηνπ Δπελδπηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο. Ν ΔΦΘΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

γηα επίβιεςε, έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε, κεηά απφ πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε κε 

ηελ Κηζζψηξηα, ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη 

ηεο βαξηάο θαη ηαθηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ Κηζζίνπ κε ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ μελνδνρεηαθψλ 

ππνδνκψλ ζε επίπεδν ηνπιάρηζηνλ 5* αζηέξσλ. 

Δπηπιένλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηνλ ΔΦΘΑ ην πξψην 

αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, καδί κε ηελ απφδεημε πιεξσκήο ησλ αζθαιίζηξσλ, θαηά 

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

αλαλεψλεη, θάζε ρξφλν, έλα κήλα πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ θαη ζα ην παξαδίδεη ζηνλ 

ΔΦΘΑ, καδί κε ηελ απφδεημε πιεξσκήο ησλ αζθαιίζηξσλ. Ν ΔΦΘΑ ζα πξέπεη λα 
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παξέρεη ηε ζπλαίλεζή ηνπ γηα ηνπο αζθαιηδφκελνπο θηλδχλνπο, ηνπο φξνπο 

αζθάιηζεο, ηα φξηα θάιπςεο ησλ αζθαιηδφκελσλ θηλδχλσλ, θαζψο θαη ην χςνο ηεο 

αζθαιηζηέαο αμίαο, πξηλ ηελ ππνγξαθή εθάζηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ 

 

7.10 Θαηαγγειία ηεο Κίζζσζεο 

Ν εθκηζζσηήο ΔΦΘΑ ζε θάζε πεξίπησζε έρεη δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη γηα ζπνπδαίν 

ιφγν ηε κίζζσζε εάλ ε κηζζψηξηα εηαηξεία θαζπζηεξεί ην κίζζσκα νιηθά ή κεξηθά 

θαη δελ πινπνηεί αδηθαηνιφγεηα ην επελδπηηθφ ηεο πξφγξακκα θαη πεξαηηέξσ εάλ έρεη 

παξαβεί ηηο ινηπέο ζπκβαηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο, θαηά 

πεξίπησζε δηαηάμεηο θαη θαηά θχξην ιφγν ηνπ άξζξνπ 13, πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβαζε 

εθκίζζσζεο θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο ηαρζεί ζ‟ απηήλ εχινγε πξνζεζκία γηα λα 

επαλνξζψζεη ηηο επηδήκηεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο θαη ε πξνζεζκία πεξάζεη 

άπξαθηε. Ζ θαηαγγειία γίλεηαη πξηλ απφ έλα κήλα θαη παξάγεη ηα έλλνκα 

απνηειέζκαηά ηεο κεηά ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα. Γελ απνθιείεηαη αμίσζε ηνπ 

εθκηζζσηή γηα απνδεκίσζε εμαηηίαο ηεο πξφσξεο ιχζεο ηεο κίζζσζεο. Αληίζηνηρα θαη 

ε κηζζψηξηα εηαηξεία ζε θάζε πεξίπησζε πνπ δελ παξαρσξήζεθε εγθαίξσο ζ‟ απηήλ, 

νιηθά ή κεξηθά αλεκπφδηζηε ε ζπκθσλεκέλε ρξήζε ή πνπ ηεο αθαηξέζεθε αξγφηεξα 

ε ρξήζε πνπ ηεο παξαρσξήζεθε, έρεη δηθαίσκα λα ηάμεη ζηνλ εθκηζζσηή εχινγε 

πξνζεζκία γηα λα απνθαηαζηήζεη ηε ρξήζε θαη αλ ε πξνζεζκία πεξάζεη άπξαθηε λα 

θαηαγγείιεη ηε κίζζσζε. Κε ηελ θαηαγγειία αίξεηαη γηα ην κέιινλ ε κηζζσηηθή ζρέζε 

θαη επηζηξέθεηαη ην κίζζσκα πνπ ηπρφλ πξνθαηαβιήζεθε γηα ην ρξφλν κεηά ηελ 

θαηαγγειία. Δθείλνο πνπ έρεη δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη δελ έρεη ππνρξέσζε ζε 

απνδεκίσζε εμαηηίαο ηεο θαηαγγειίαο.  

Ζ θαηαγγειία, ιφγσ κε θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο, κέλεη ρσξίο απνηέιεζκα εάλ ε 

κηζζψηξηα εηαηξεία πξηλ πεξάζεη ε πξνζεζκία ηνπ ελφο κελφο θαηαβάιιεη ην 

θαζπζηεξνχκελν κίζζσκα καδί κε ηα ηπρφλ έμνδα ηεο θαηαγγειίαο. Ρν πξνεγνχκελν 

εδάθην ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ εθαξκφδεηαη ζε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλεο 

θαζπζηέξεζεο ζηελ θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο ιφγσ δπζηξνπίαο. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 8: ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΦΑΘΔΙΝ ΓΔΠΚΔΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ  

Νη Ξξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζθξαγηζκέλν Φάθειν Γεζκεπηηθήο 

Ξξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην παξφλ Ρεχρνο Γηαγσληζκνχ.  

Ρα έγγξαθα πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ Φάθειν Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο ζα πξέπεη λα 

αξηζκνχληαη, ππνγξάθνληαη ή κνλνγξάθνληαη, θαηά πεξίπησζε, απφ ηνλ/ηνπο 

θνηλφ/νπο εθπξφζσπν/νπο ηνπ πνςεθίνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη επηθχξσζε ηνπ 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

Ν ΔΦΘΑ δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ ή πξφζζεηα 

Γηθαηνινγεηηθά νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Γελ επηηξέπνληαη αληηπξνζθνξέο, πξνζθνξέο ππφ φξνπο ή αίξεζε ή ελαιιαθηηθέο 

πξνζθνξέο. 

8.1 Ξεξηερόκελν πνθαθέινπ Α΄: Η.Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο θαη Ρππηθώλ 

Ξξνζόλησλ 

Ρα ππνςήθηα ζρήκαηα θαινχληαη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηνλ πνθάθειν Α‟, πνπ ζα 

πξνζθνκίζνπλ θαηά πεξίπησζε, γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο, είηε 

είλαη θπζηθφ πξφζσπν (Έιιελαο πνιίηεο ή αιινδαπφο), είηε λνκηθφ πξφζσπν 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία, ψζηε λα απνδείμνπλ φηη 

πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ: 

8.1.1 Αίηεζε Ππκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ. 

1. Αληίγξαθν ηεο αίηεζεο, πνπ θαηαηίζεηαη θαη εθηφο Φαθέινπ, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Θεθάιαην 7 ηνπ παξφληνο Ρεχρνπο 

 

8.1.2. Φπζηθά πξφζσπα 

8.1.2.1. Έιιελεο πνιίηεο 

1. πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 (κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή) ζηελ νπνία 

ζα δειψλνπλ φηη δελ έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 

πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, ζπλδηαιιαγή, αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 
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2. πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986, (κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή) ζηελ νπνία 

ζα δειψλνπλ φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο 

νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηνχο 

πξνζσπηθφ. 

3. Ξηζηνπνηεηηθφ φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ζε ηζρχ θαηά ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο, απφ ην 

πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ, θαζψο θαη φηη 

είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαβνιή 

ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο. 

4. Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο 

θαη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ θαη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο. 

Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 

παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ζπληάζζνληαη ή / θαη εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδνληαη ηα 

ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. 

8.1.2.2. Αιινδαπνί 

1.  πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 (κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή 

ζπκβνιαηνγξάθν ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο), φπσο 

νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 1 ηεο παξαγξάθνπ 8.1.2.1 

2.  πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 (κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή 

ζπκβνιαηνγξάθν ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο), φπσο 

νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 2 ηεο παξαγξάθνπ 8.1.2.1. 

3.  Ξηζηνπνηεηηθά (ζε ηζρχ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο) ησλ θαηά 

πεξίπησζε αξκφδησλ Αξρψλ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο απφ ηα νπνία λα 

πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ 3 θαη 4 ηεο 

παξαγξάθνπ 8.1.2.1 ηνπ παξφληνο. 
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8.1.2.3. Λνκηθά πξφζσπα  

1.  Ρα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ ησλ 

παξαγξάθσλ 8.1.2.1 θαη 8.1.2.2 αλσηέξσ.  

2.  Ξιήξεο ζεηξά επηθπξσκέλσλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ απφ ηα νπνία 

πξνθχπηεη ε ζχζηαζε, ε χπαξμε θαη ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, θαζψο θαη ησλ εγγξάθσλ (ηειεπηαίν επηθαηξνπνηεκέλν 

θαηαζηαηηθφ κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, πξαθηηθά Γ.Π., ΦΔΘ δεκνζίεπζεο ηεο 

ζχζηαζεο, ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, ησλ εθπξνζψπσλ, πηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδηα 

αξρή πεξί κε χπαξμεο κεηαβνιψλ θιπ) πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηζρχνπζα 

λνκηκνπνίεζε ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο. 

3. πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν 

εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο 

απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν 

ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο) πεξί κε αλάθιεζεο ηεο 

άδεηαο ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο (φπνπ απαηηείηαη). 

4. Δπηθπξσκέλν πξαθηηθφ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ηνπ 

Γηνηθνχληνο Νξγάλνπ ηνπ πνςεθίνπ, κε ην νπνίν: 

 Δγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ. Πε πεξίπησζε έλσζεο ή 

θνηλνπξαμίαο γηα ηα ζπκκεηέρνληα λνκηθά πξφζσπα εγθξίλνληαη κε ζρεηηθφ 

πξαθηηθφ απφθαζεο ηνπ δηνηθνχληνο νξγάλνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ: α) ε 

ζπκκεηνρή θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο εθάζηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζην 

δηαγσληζκφ, β) ε ζχκπξαμε κε ηα ινηπά κέιε ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο 

(λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα) θαη γ) ε δηάζεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη 

ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηα ινηπά κέιε ηεο έλσζεο ή 

θνηλνπξαμίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ παξφληνο 

δηαγσληζκνχ. 

 Δγθξίλεηαη θαη παξέρεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν ή άηνκα: α) 

εμνπζηνδφηεζε λα ππνγξάςεη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Αίηεζεο Ππκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ, 

θαζψο θαη λα ππνγξάςεη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ έγγξαθν απαηηεζεί, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελζηάζεσλ, δειψζεσλ θ.ιπ. θαη β) λα παξαζηεί 

ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ Φαθέινπ Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε 
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έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, ηα ζπκκεηέρνληα λνκηθά πξφζσπα ρνξεγνχλ, κε 

ζρεηηθφ πξαθηηθφ απφθαζεο ηνπ δηνηθνχληνο νξγάλνπ ηνπο, ηηο σο άλσ 

εμνπζηνδνηήζεηο ζηνλ θνηλφ ή ζηνπο θνηλνχο εθπξνζψπνπο ή άιιν 

πξφζσπν, πνπ ζα εμνπζηνδνηεζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ φια ηα κέιε ηεο.  

Πε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ην σο άλσ πξαθηηθφ πξνζθνκίδεηαη 

απφ θάζε λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία.  

8.1.2.4 Θνηλνπξαμίεο ή ελψζεηο πξνζψπσλ 

1.  Ρα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ 8.1.2.1, 8.1.2.2 θαη 8.1.2.3 ηνπ παξφληνο 

θαηά πεξίπησζε, γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο, είηε είλαη 

θπζηθφ πξφζσπν (Έιιελαο πνιίηεο ή αιινδαπφο), είηε λνκηθφ πξφζσπν 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο, 

2.  πεχζπλε δήισζε (κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ νπνηαδήπνηε 

αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν ζχκθσλα κε ην δίθαην 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο) ζηελ νπνία ζα επηβεβαηψλεηαη ε ζπκθσλία 

ζπλεξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ, κε ην νπνίν (θαη‟ ειάρηζηνλ) δειψλνπλ απφ 

θνηλνχ φηη: α) θάζε κέινο ηεο Έλσζεο ή ηεο Θνηλνπξαμίαο ζέηεη (βάζεη ζρεηηθήο 

απφθαζεο ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ή ππεχζπλεο 

δήισζεο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ελδερνκέλσο ζπκκεηέρνπλ ζ‟ απηή) ζηε 

δηάζεζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ηελ νηθνλνκνηερληθή θαη ηερληθή ηθαλφηεηα 

θαη εκπεηξία ηνπ, β) αλαιακβάλνπλ αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ ηελ επζχλε 

γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε, πνπ 

ζα ζπλαθζεί ζε πεξίπησζε αλάζεζεο θαη κεηά ηελ ηπρφλ έμνδφ ηνπο απφ ην 

ζρήκα, γ) νξίδνπλ ηνλ εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο ή ηεο Θνηλνπξαμίαο, ν νπνίνο ζα 

εμνπζηνδνηείηαη, κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν, λα ππνγξάθεη γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, ηα έγγξαθα ηνπ Φαθέινπ Ξξνζθνξάο, θαζψο θαη 

θάζε άιιν ζρεηηθφ κε ην Γηαγσληζκφ έγγξαθν θαη δ) ηελ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή 

θάζε κέινπο ζηελ Έλσζε ή ηελ Θνηλνπξαμία.  

8.1.3 Άιια δηθαηνινγεηηθά  

1. πεχζπλε Γήισζή ηνπο (κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ 

νπνηαδήπνηε αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν 

ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο) φηη: 
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α. Έιαβαλ γλψζε θαη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηνπ Ρεχρνπο 

Ξξνθήξπμεο, θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ην ζπλνδεχνπλ (ζχκθσλα κε ην ΞΓ 

715/1979), 

β. Ν Φάθεινο Ξξνζθνξάο ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο 

Ρεχρνπο, ησλ νπνίσλ ν πνςήθηνο έιαβε πιήξε θαη αλεπηθχιαθην γλψζε, 

γ. Ρα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Φάθειν Ξξνζθνξάο είλαη αιεζή θαη 

αθξηβή, 

δ. Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε, κε ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, γηα 

αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπο, 

ε. Γελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα πνπ λα επηθέξεη 

απψιεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηδηφηεηαο 

ζη. Γελ έρνπλ απνθιεηζζεί ηειεζίδηθα απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ (πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπνχο απαηηείηαη δήισζε φηη δελ έρνπλ 

απνθιεηζζεί ή ππνζηεί αληίζηνηρεο θπξψζεηο απφ αληίζηνηρε αξρή ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο ή/θαη ηεο εκεδαπήο), 

δ. Γελ έρνπλ απνθιεηζζεί ηειεζίδηθα απφ Γεκφζηα πεξεζία, ΛΞΓΓ ή ΛΞΗΓ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα επεηδή δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο 

(πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπνχο απαηηείηαη δήισζε φηη δελ έρνπλ απνθιεηζζεί ή 

ππνζηεί αληίζηνηρεο θπξψζεηο απφ αληίζηνηρε αξρή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο 

ηνπο ή/θαη ηεο εκεδαπήο), 

ε. Γελ έρνπλ πνηέ θξηζεί απφ αξκφδην φξγαλν έλνρνη ςεπδψλ δειψζεσλ, θαηά 

ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπο δεηήζεθαλ απφ Αλαζέηνπζεο Αξρέο, 

ζρεηηθά κε ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζε θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπο, 

ζ. Ξαξαηηνχληαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπο ζρεηηθφ κε νπνηαδήπνηε 

απφθαζε ηνπ ΔΦΘΑ γηα αλαβνιή, αθχξσζε ή καηαίσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ, 

η. Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο Γεζκεπηηθήο 

Ξξνζθνξάο είλαη ελλέα (9) κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο, 

ηα. Απνδέρνληαη ηε κνλνκεξή παξάηαζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο 

Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο, έσο θαη ελλέα (9) κήλεο, πνπ ηπρφλ ζα δεηεζεί απφ 

ηνλ ΔΦΘΑ θαζψο θαη ηελ κνλνκεξή παξάηαζε έσο ελλέα (9) κήλεο ηεο 

ρξνληθήο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Ππκκεηνρήο, ζχκθσλα 

κε ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζην Ρεχρνο Ξξνθήξπμεο, 
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ηβ. Απνδέρνληαη φηη ε ηξνπνπνίεζε ηεο νλνκαζίαο ηνπ μελνδνρείνπ ζα ηειεί 

ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ ΔΦΘΑ,  

Πε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ ε πεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη απφ ην Λφκηκν 

εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Πε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, ε 

ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ θάζε κέινο απηήο. 

 

2  Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό πνζνχ 1 κεληαίνπ 

Κηζζψκαηνο (€16.000), ε νπνία πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηα ππνδείγκαηα 

ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 3 θαη κε δηάξθεηα ηζρχνο ελλέα (9) κήλεο. 
 

8.2. Ξεξηερόκελν πνθάθεινπ Α: II.Γηθαηνινγεηηθά Νπζηαζηηθώλ 

Ξξνζόλησλ 

Νη πνςήθηνη θαινχληαη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηνλ πνθάθειν Α πνπ ζα 

πξνζθνκίζνπλ, ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία, ψζηε λα απνδείμνπλ φηη πιεξνχλ 

ηα θξηηήξηα ηνπ  άξζξνπ 9.1 ηνπ παξφληνο: 

 

8.2.1. Γηθαηνινγεηηθά Δκπεηξίαο θαη Ηθαλφηεηαο  

1. Πύληνκε πεξηγξαθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη σο Γηαρεηξηζηήο Μελνδνρείνπ (Hotel 

Operator) θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ επάξθεηά ηνπ 

γηα ην αληηθείκελν θαη ηνπ φξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, κπνξεί λα γίλεηαη 

αλαθνξά ζε ηπρφλ κέηξα πνπ ειήθζεζαλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ αζθαιή θαη θηιηθή πξνο απηφ ιεηηνπξγία θαη 

δηαρείξηζε ηεο μελνδνρεηαθήο ππνδνκήο. 

2. Βεβαηώζεηο απφ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή, Γηθαζηηθή ή Γηνηθεηηθή ή ΛΞΓΓ ή 

απφ αλαγλσξηζκέλν επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην απφ ηελ νπνία λα ζπλάγεηαη 

ε πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα θαη εκπεηξία ηνπ σο άλσ λνκηθνχ πξνζψπνπ – 

Γηαρεηξηζηή Μελνδνρείνπ (Hotel Operator), εγθεθξηκέλσλ απφ ηνλ ΔΝΡ ή απφ 

αληίζηνηρε ππεξεζία άιιεο ρψξαο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα πέληε (5) ηειεπηαία έηε 

(2013 - 2017) ζπλερψο, ζε φ,ηη αθνξά (θαη‟ ειάρηζηνλ) ζηα εμήο: 
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 ζηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε κίαο ηνπιάρηζηνλ μελνδνρεηαθήο ππνδνκήο 

θαηεγνξίαο πέληε (5) αζηέξσλ θαη άλσ, δπλακηθφηεηαο άλσ ησλ 150 

δσκαηίσλ, ζηελ Διιάδα ή ζην Δμσηεξηθφ 

 ζηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε μελνδνρεηαθψλ ππνδνκψλ νη νπνίεο λα έρνπλ 

κέζν φξν ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο άλσ ησλ 10.000.000 επξψ 

γηα ηα ηειεπηαία πέληε έηε (2013 - 2018). Νη σο άλσ μελνδνρεηαθέο 

κνλάδεο δχλαηαη λα είλαη ηεζζάξσλ (4) αζηέξσλ θαη άλσ. 

Δάλ ηέηνηα πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο δελ κπνξνχλ λα εθδνζνχλ απφ ηα 

αλσηέξσ αλαθεξφκελα πξφζσπα ή αξρέο, ηφηε ην σο άλσ λνκηθφ πξφζσπν – 

Γηαρεηξηζηήο Μελνδνρείνπ (Hotel Operator) ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, ή άιιν ηζνδχλακν ζε πεξίπησζε 

αιινδαπψλ πξνζψπσλ, βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή, ΘΔΞ θ.ιπ. ή 

Ππκβνιαηνγξάθν, ζηελ νπνία λα εμεγεί ηνπο ιφγνπο ηεο αδπλακίαο απηήο. Ζ 

δήισζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θάζε είδνπο ηεθκήξηα απνδεηθηηθά ηεο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ Γηαρεηξηζηή Μελνδνρείνπ (Hotel Operator) ζηε 

ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε μελνδνρεηαθψλ ππνδνκψλ πνπ πιεξνί ηνπο 

παξαπάλσ φξνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε έλαξμε ηνπ επαγγέικαηνο 

μελνδφρνπ ζηελ αξκφδηα ΓΝ, βεβαίσζε απφ άιινπο αξκφδηνπο θνξείο θ.ιπ. 

Ν ΔΦΘΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηεμάγεη νπνηαδήπνηε έξεπλα θαη λα δεηήζεη 

νπνηνδήπνηε ζηνηρείν, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία, ζπλερή απαζρφιεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηε ιεηηνπξγία 

θαη δηαρείξηζε μελνδνρεηαθψλ ππνδνκψλ πνπ λα πιεξνί ηα παξαπάλσ 

θξηηήξηα. Πε πεξίπησζε πνπ πξνζθνκηζζνχλ ζήκαηα ιεηηνπξγίαο Μελνδνρείσλ, 

γηα λα πηζηνπνηεζεί ε θαηά ηα αλσηέξσ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα θαη 

εκπεηξία ησλ πξναλαθεξφκελσλ πξνζψπσλ, ζα πξέπεη ηα ζήκαηα απηά λα 

είλαη ζε ηζρχ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ Φαθέινπ Ξξνζθνξάο 

γηα ηνλ παξφληα Γηαγσληζκφ. 

3. πεύζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, ή ηζνδχλακν γηα 

αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν (κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ 

νπνηαδήπνηε αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν 

ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο), ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ – 
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Γηαρεηξηζηή Μελνδνρείνπ (Hotel Operator), πεξί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ 

μελνδνρεηαθψλ ππνδνκψλ πνπ ιεηηνπξγεί θαη δηαρεηξίδεηαη, νη νπνίεο λα έρνπλ 

κέζν φξν ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ άλσ ησλ 10.000.000 επξψ γηα ηα 

ηειεπηαία πέληε έηε (2013-2017). Νη σο άλσ μελνδνρεηαθέο κνλάδεο δχλαηαη 

λα είλαη ηεζζάξσλ (4) αζηέξσλ θαη άλσ. 

Γηεπθξηλίδεηαη, φηη γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε μελνδνρεηαθψλ ππνδνκψλ 

ηεζζάξσλ (4) αζηέξσλ θαη άλσ, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ λνκίκσο 

επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ απνηππψλνπλ ηνλ 

θχθιν εξγαζηψλ ησλ ελ ιφγσ  μελνδνρεηαθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν, ειεγκέλεο θαη ππνγεγξακκέλεο απφ νξθσηφ ειεγθηή κε ζπλεκκέλε 

ηε ζρεηηθή βεβαίσζή ηνπ. 

4. πνβνιή επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ (business plan) κε ηηο βαζηθέο παξαδνρέο, 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε βησζηκφηεηα ηεο επέλδπζεο ζε ζπλάξηεζε κε ην 

πξνηαζέλ κίζζσκα. Ζ κε ππνβνιή ηνπ ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ 

ζπκκεηέρνληα. 

5. Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ (8.2.1-1,2,3), ζε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο ηνπ πνςεθίνπ 

κε Γηαρεηξηζηή Μελνδνρείνπ (Hotel Operator), ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ γηα ην 

ζπλεξγαδφκελν λνκηθφ πξφζσπν (θνξέα) ηα αθφινπζα έγγξαθα: 

α. πεύζπλε δήισζε (κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ 

νπνηαδήπνηε αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν 

ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο) ππνγεγξακκέλε απφ ην 

λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηελ νπνία απηφο (ν 

ζπλεξγαδόκελνο θνξέαο) ζα δειψλεη φηη: α) έιαβε γλψζε ηνπ Ρεχρνπο 

Γηαγσληζκνχ θαη φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ην ζπλνδεχεη, β) απνδέρεηαη ηελ 

εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ζα ηνπ 

αλαηεζεί απφ ηνλ πνςήθην γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο Πχκβαζεο Δθκίζζσζεο, γ) κπνξεί λα αληαπνθξηζεί θαη λα παξάζρεη φιεο 

ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαιακβάλεη θαη δ) δελ έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία 

ζπλεξγαζίαο γηα ην αληηθείκελν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ Γηαγσληζκνχ κε άιινλ 

πνςήθην.  
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β. πεύζπλε δήισζε ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ 

ππνςεθίνπ, φπσο ηζρχεη ή ηζνδχλακν γηα αιινδαπά πξφζσπα (κε ζεψξεζε 

ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο), φηη 

απνδέρεηαη ηελ σο άλσ αλάιεςε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

δηαγσληζκνχ πνπ ζα αλαηεζεί ζην Γηαρεηξηζηή Μελνδνρείνπ (Hotel Operator) 

πνπ πιεξνί ηα θξηηήξηα επάξθεηαο εκπεηξίαο θαη ηθαλφηεηαο φπσο απηά 

πεξηγξάθνληαη ζην Θεθάιαην 9 ηνπ παξφληνο, γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο Δθκίζζσζεο. 

Πε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, ε ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ 

ηνλ Θνηλφ Δθπξφζσπν απηήο. 

γ. Ρα επηθπξσκέλα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηνπ ζπλεξγαδόκελνπ 

λνκηθνύ πξνζώπνπ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη, φηη ην ζπλεξγαδφκελν 

λνκηθφ πξφζσπν έρεη ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα, θαζψο θαη πνηα 

πξφζσπα είλαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ, νη νπνίνη θαη ηνλ δεζκεχνπλ κε ηελ 

ππνγξαθή ηνπο. 

 

8.2.2 Γηθαηνινγεηηθά Νηθνλνκηθήο Δπάξθεηαο 

1. Πε πεξίπησζε λνκηθώλ πξνζώπσλ: Γεκνζηεπκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηζνινγηζκνχ, απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη πίλαθα δηάζεζεο θεξδψλ 

γηα ην ζχλνιν ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θαηά ηα αλσηέξσ ζηνλ 

πνςήθην γηα ηελ ηειεπηαία θιεηζκέλε ρξήζε (ρξήζε 2017).  

Γηεπθξηλίδεηαη, φηη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαληαη δεκνζηεπκέλεο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηζνινγηζκνχ, απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη πίλαθα 

δηάζεζεο θεξδψλ γηα ηε ρξήζε ηνπ 2017, ηφηε ζα ππνβιεζνχλ λνκίκσο 

επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ απνηππψλνπλ ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν, ειεγκέλεο θαη ππνγεγξακκέλεο απφ νξθσηφ ειεγθηή κε 

ζπλεκκέλε ηε ζρεηηθή βεβαίσζή ηνπ. 

Γηεπθξηλίδεηαη, φηη, εθφζνλ πνςήθηνο ή κέινο πνςεθίνπ ζρήκαηνο (έλσζε ή 

θνηλνπξαμία) απνηειεί κεηξηθή επηρείξεζε, ηφηε ζα ππνβάιινληαη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δθφζνλ πνςήθηνο ή κέινο πνςεθίνπ ζρήκαηνο 

απνηειεί ζπγαηξηθή ή ζπλδεδεκέλε εηαηξεία, ζα ππνβάιινληαη νη νηθνλνκηθέο 
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θαηαζηάζεηο ζε εηαηξηθφ επίπεδν. Νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη 

λα είλαη ειεγκέλεο απφ νξθσηφ ειεγθηή θαη ζα ππνβάιινληαη ζε λνκίκσο 

επηθπξσκέλα αληίγξαθα, φπσο δεκνζηεχηεθαλ, κε ζαθή αλαγξαθή ηνπ αξηζκνχ 

θχιινπ θαη ηεο εκεξνκελίαο δεκνζίεπζεο ζην ΦΔΘ. Δθφζνλ δελ ππάξρεη λνκηθή 

ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αλαθνξηθά κε 

θάπνην λνκηθφ πξφζσπν ή νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ έρνπλ αθφκε 

δεκνζηεπζεί θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ιφγσ κε χπαξμεο 

ζρεηηθήο θαηά λφκν ππνρξέσζεο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ λνκίκσο 

επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ απνηππψλνπλ ηελ 

πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε ηνπ ελ ιφγσ λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν, ειεγκέλεο θαη ππνγεγξακκέλεο απφ νξθσηφ ειεγθηή κε ζπλεκκέλε ηε 

ζρεηηθή βεβαίσζή ηνπ. 

Δάλ ν Δλδηαθεξόκελνο είλαη θπζηθό πξόζσπν: 

(α) Γεκνζηεπκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηζνινγηζκνχ, 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη πίλαθα δηάζεζεο θεξδψλ γηα ην ζχλνιν ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ην θπζηθφ πξφζσπν σο  κέηνρνο/εηαίξνο θαη 

νη νπνίεο ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θάιπςε ησλ θξηηεξίσλ νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, θαζψο θαη  απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ζπκκεηνρήο ζηηο 

εηαηξείεο απηέο, πρ απφζπαζκα κεηξψνπ κεηφρσλ/εηαίξσλ, πνπ λα έρεη εθδνζεί 

εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ (3) κελψλ ή/θαη 

(β) Βεβαίσζε ηξαπέδεο ή άιινπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ε νπνία λα έρεη εθδνζεί 

εληφο ησλ ηειεπηαίσλ δχν (2) κελψλ φπνπ απνδεηθλχνληαη θαηαζέζεηο ζε 

κεηξεηά ζε ηξάπεδα ή άιιν πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζε έλα 

ηνπιάρηζηνλ θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ, ηνπ ΔΝΣ ή ηεο Νκάδαο ησλ Δίθνζη “G20” , 

φπνπ θαη ζα παξνπζηάδεηαη ε θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ γηα ηνπο ηειεπηαίνπο 

δψδεθα (12) κήλεο ή/θαη 

(γ) Βεβαίσζε απφ ηξάπεδα, ρξεκαηηζηεξηαθή εηαηξεία, ζεκαηνθχιαθα ή άιιν 

λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν λφκηκα κπνξεί λα εθδίδεη ηέηνηεο βεβαηψζεηο, πνπ λα 

έρεη εθδνζεί εληφο ησλ ηειεπηαίσλ δχν (2) κελψλ θαη ε νπνία λα βεβαηψλεη ηελ 

χπαξμε ξεπζηνπνηήζηκσλ θαη κεηαβηβάζηκσλ αμηφγξαθσλ ή/θαη 

(δ) Έθζεζε πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα εθηίκεζεο (εθηηκεηέο κέιε ηνπ Πψκαηνο 

Νξθσηψλ Δθηηκεηψλ, ηνπ TEGoVA, ηνπ RICS, ηνπ MAI, αλάινγα κε ηε ρψξα 
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πξνέιεπζεο), απφ ηελ νπνία ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη ε αγνξαία αμία ησλ 

αθηλήησλ θαηά ηελ 31.12.2017, θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθά ηδηνθηεζίαο ησλ 

αθηλήησλ θαη πηζηνπνηεηηθά φηη ηα αθίλεηα δελ θέξλνπλ βάξε.  

 

Όια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ηεινχλ ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ΔΦΘΑ, ην νπνίν δχλαηαη λα 

κελ απνδερζεί ηελ απφδεημε θεθαιαίνπ (proof of funds), ζε πεξίπησζε πνπ απηά 

ακθηζβεηνχληαη ή θξίλνληαη σο δχζθνια λα ξεπζηνπνηεζνχλ ή ρακειφηεξεο 

αμίαο απφ ηε δεινχκελε. 

 

8.2.3 Γηθαηνινγεηηθά Δπελδπηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

1. πεχζπλε Γήισζή ηνπο (κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ 

νπνηαδήπνηε αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν ζχκθσλα 

κε ην δίθαην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο) κε ηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη: 

α. Ρν επελδπηηθφ πξφγξακκα πνπ ζα πινπνηεζεί ζα αθνξά ηελ αλαθαίληζε ηεο 

μελνδνρεηαθήο ππνδνκήο (θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο), 

πξνδηαγξαθψλ δηεζλνχο αιπζίδαο ηνπιάρηζηνλ 5* αζηέξσλ, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηνλ Λ.2160/93, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη ηηο ινηπέο 

εηδηθέο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ γηα ηηο επί κέξνπο ηνπξηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

β. ζα θαιχπηεη ην Ξξφγξακκα ηαθηηθήο θαη βαξηάο ζπληήξεζεο πνπ απαηηείηαη 

βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγίαο μελνδνρείνπ δηεζλνχο αιπζίδαο 

ηνπιάρηζηνλ 5* αζηέξσλ. 

γ. ην ειάρηζην χςνο ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

1.920.000 επξψ εθ ησλ νπνίσλ ην θφζηνο ζα πξνθχπηεη θαη ζα αθνξά 

ππνρξεσηηθά ζε πνζνζηφ 80% απφ παξεκβάζεηο ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, 

παξεκβάζεηο ζε Ζ/Κ εμνπιηζκφ θαη ζε παξεκβάζεηο δηακφξθσζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ.   

δ. εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο-παξαιαβήο ηνπ κηζζίνπ, 

ζα πξέπεη λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εξγαζίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 40% ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο θαη εληφο δχν εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

παξάδνζεο-παξαιαβήο ηνπ κηζζίνπ, ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ην ζχλνιν 

ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Δθφζνλ πξνβιεζνχλ αηηηνινγεκέλνη ιφγνη θαη 
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έπεηηα απφ αληίζηνηρε έγθξηζε ηνπ ΔΦΘΑ, δχλαηαη λα δνζεί παξάηαζε κέρξη έλα 

(1) έηνο ζηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

 

ε. Ζ ηήξεζε ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα ζπκθσλεζεί, ζα 

πηζηνπνηείηαη πξσηίζησο απφ ηδηψηε κεραληθφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Πηέγαζεο θαη Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ 

ΔΦΘΑ. Δθφζνλ πξνθχςεη αλάγθε, ζα πηζηνπνηείηαη απφ Αλεμάξηεην 

Δμεηδηθεπκέλν Πχκβνπιν/Δκπεηξνγλψκνλα, πνπ ζα δηνξηζηεί απφ θνηλνχ απφ ηα 

Κέξε σο αλεμάξηεηνο εμεηδηθεπκέλνο ζχκβνπινο/Δκπεηξνγλψκνλαο γηα ην 

Έξγν. Ζ ακνηβή ηνπ Αλεμάξηεηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Πχκβνπινπ/Δκπεηξνγλψκνλα 

ζα θαιχπηεηαη απφ ηνλ Κηζζσηή. Ν Αλεμάξηεηνο Δμεηδηθεπκέλνο 

Πχκβνπινο/Δκπεηξνγλψκνλαο ζα εθδίδεη έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαηφπηλ 

επηζεσξήζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζπλνδεπφκελε απφ Ξηζηνπνηεηηθφ 

Απνδνρήο. Ν Κηζζσηήο νθείιεη κεηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ 

Ξηζηνπνηεηηθνχ Απνδνρήο λα απνθαηαζηήζεη ηπρφλ Δθθξεκφηεηεο. 

 

Πε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ ε πεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη απφ ην 

Λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Πε πεξίπησζε Έλσζεο ή 

Θνηλνπξαμίαο, ε ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Θνηλφ Δθπξφζσπν 

απηήο. 

 

8.3. Ξεξηερόκελν πνθαθέινπ Β΄: Γεζκεπηηθή Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά 

Ν πνθάθεινο Β‟ ζα πεξηιακβάλεη ηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ηνπ Ξξνζθέξνληνο 

πξνο ηνλ ΔΦΘΑ, ε νπνία ζα ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα 6 ηνπ παξφληνο 

θαη ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ξεηά: 

 

1. Ρν Κεληαίν Κίζζσκα. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ν Ξξνζθέξσλ ζα απνθιείεηαη.  

2. Αλεμάξηεην πνζνζηηαίν κίζζσκα επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, πιένλ ησλ πάζεο 

θχζεσο εζφδσλ εθκεηάιιεπζεο.  
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Κεληαίν Κίζζσκα: Ξξφθεηηαη γηα ην πξνζθεξφκελν απφ ηνπο ππνςεθίνπο 

Αλαδφρνπο πνζφ, ην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ζηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ 

θαη ην νπνίν ζα θαηαβάιιεηαη γηα ηξηάληα (30) έηε, κε δηθαίσκα παξάηαζεο θαηά 

δέθα έηε κεηά απφ ζρεηηθή ακνηβαία ζπκθσλία ησλ δχν πιεπξψλ. Ρν Κεληαίν 

Κίζζσκα ζα πξνθαηαβάιιεηαη εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ κηζζσηηθνχ 

κήλα. Ρν κεληαίν κίζζψκα ζα θαηαβάιιεηαη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ 

Δθκηζζσηή, πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ Κηζζσηή εγγξάθσο. Θαηά ηα πξψηα δχν (2) 

έηε ηεο εθκίζζσζεο, ιφγσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, δελ ζα 

θαηαβάιιεηαη ην κεληαίν κίζζσκα πνπ ζα νξηζηεί βάζεη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

ηνπ Κηζζσηή. Οεηά επηζεκαίλεηαη φηη κεηά ηελ πάξνδν δχν εηψλ ην Κίζζσκα ζα 

θαηαβάιιεηαη νιφθιεξν, αλεμάξηεηα απφ ηελ νινθιήξσζε ή κε ηνπ  Δπελδπηηθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο. 

Δπηζεκαίλεηαη, φηη ην πξνζθεξόκελν κεληαίν Κίζζσκα δελ δύλαηαη λα είλαη 

κηθξόηεξν ηνπ πνζνύ ησλ 16.000 επξώ. Ρν Κεληαίν Κίζζσκα ζα πξνζαπμάλεηαη 

εηεζίσο κε πνζνζηφ ίζν κε ηελ αχμεζε ηνπ Γείθηε Ρηκψλ Θαηαλαισηή (ΓΡΘ) ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο, φπσο δεκνζηεχεηαη απφ ηελ Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή ή φπνηα 

άιιε αξρή ηπρφλ ηελ αληηθαηαζηήζεη πξνζαπμεκέλε θαηά 10% (ΓΡΘ × 1,1), 

πξνζζεηηθά ζην κίζζσκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Ζ σο άλσ πεξηγξαθφκελε 

πξνζαχμεζε ηνπ Κεληαίνπ Κηζζψκαηνο δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηα πξψηα δχν 

(2) έηε ηεο εθκίζζσζεο ιφγσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Οεηά 

επηζεκαίλεηαη φηη κεηά ηελ πάξνδν δχν (2) εηψλ ην Κεληαίν Κίζζσκα ζα 

πξνζαπμάλεηαη ζχκθσλα κε ηα σο άλσ νξηδφκελα. Δπηπιένλ επηζεκαίλεηαη, φηη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν ΓΡΘ είλαη αξλεηηθφο, ηφηε ην Κίζζσκα δελ κπνξεί λα ππνζηεί 

αξλεηηθή κεηαβνιή. 

Ν κηζζσηήο νθείιεη λα θαηαβάιιεη φια ηα ηέιε θαη θφξνπο, πνπ επηβάιινληαη απφ 

ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθκηζζνχκελε ρξήζε. Δπίζεο, νθείιεη 

λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ κηζζίνπ, λα ιάβεη θαη λα δηαηεξεί ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο θαη εγθξίζεηο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ θαη γεληθφηεξα λα ζπκκνξθψλεηαη θαη λα ηεξεί φιεο ηηο εθαξκνζηέεο 

αζηπλνκηθέο, πγεηνλνκηθέο θαη θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. 

Ρα ηέιε ραξηνζήκνπ επηβαξχλνπλ ζην ζχλνιν ηνλ κηζζσηή. Ν κηζζσηήο βαξχλεηαη 

επίζεο κε ηηο δαπάλεο θαηαλαιψζεσο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη πδξεχζεσο, 
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δεκνηηθψλ ηειψλ, εηζθνξψλ θαη φπνηαο άιιεο δαπάλεο βαξχλεη θαηά ηα 

ζπλαιιαθηηθά ήζε θαη έζηκα ην Κίζζην ή φπνηαο ελδερνκέλσο επηβιεζεί ζην κέιινλ. 

Ζ κίζζσζε δελ απαιιάζεηαη ησλ ππέξ ηνπ Κεηνρηθνχ Ρακείνπ Ξνιηηηθψλ παιιήισλ 

(Κ.Ρ.Ξ.) ή νπνηνπδήπνηε άιινπ Νξγαληζκνχ ή ινγαξηαζκνχ ζεζπηδνκέλσλ 

εηζθνξψλ.   

 

Αλεμάξηεην πνζνζηηαίν κίζζσκα επί ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ: To αλεμάξηεην 

πνζνζηηαίν κίζζσκα επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, πιένλ ησλ πάζεο θχζεσο εζφδσλ 

εθκεηάιιεπζεο, νξίδεηαη σο  ην 1,2% επί ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ εθφζνλ π 

εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζε 1.000.000 € θαη πάλσ. 

 

Ρν σο άλσ φξην ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, πιένλ ησλ πάζεο θχζεσο εζφδσλ 

εθκεηάιιεπζεο, ζα αλαπξνζαξκφδεηαη εηεζίσο κε πνζνζηφ ίζν κε ηελ αχμεζε ηνπ 

Γείθηε Ρηκψλ Θαηαλαισηή (ΓΡΘ) ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, φπσο δεκνζηεχεηαη απφ 

ηελ Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή ή φπνηα άιιε αξρή ηπρφλ ηελ αληηθαηαζηήζεη 

πξνζαπμεκέλε θαηά 10% (ΓΡΘ × 1,1), πξνζζεηηθά ζην φξην ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν ΓΡΘ είλαη 

αξλεηηθφο, ηφηε νη σο άλσ θιίκαθεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ δελ κπνξνχλ λα ππνζηνχλ 

αξλεηηθή κεηαβνιή. 

 

Ρελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζα έρεη ππνγξάςεη ν δεισζείο ζχκθσλα κε ηα 

ππνβιεζέληα έγγξαθα, λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Ξξνζθέξνληνο. Πε πεξίπησζε 

Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, ηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζα ππνγξάθνπλ νη λφκηκνη 

εθπξφζσπνη ησλ κειψλ ή ν σο άλσ δεισζείο εμνπζηνδνηεκέλνο θνηλφο εθπξφζσπνο 

ηεο Έλσζεο. 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 9: ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΓΔΠΚΔΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ πξνζθνκηζζεί νπνηνδήπνηε απφ ηα απαηηνχκελα 

θαηά ηα αλσηέξσ έγγξαθα, ν ππνςήθηνο ζα απνθιείεηαη απφ ην Γηαγσληζκφ. 

Ξεξαηηέξσ, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ν  ππνςήθηνο ζα απνθιείεηαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

εθηίζεληαη θαησηέξσ. 
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9.1. Αμηνιόγεζε πνθαθέινπ Α’ – Η. Γηθαηνινγεηηθά  Ππκκεηνρήο θαη 

Ρππηθώλ Ξξνζόλησλ ΗΗ. Γηθαηνινγεηηθά Νπζηαζηηθώλ Ξξνζόλησλ 

Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο εκπίπηεη ζηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ζπκκεηνρήο ζην 

δηαγσληζκφ ηνπ άξζξνπ 6.2 ή δελ πξνζθνκίζεη θάπνην απφ ηα έγγξαθα ηεο 

παξαγξάθνπ 8.1 , απνθιείεηαη απφ ηε πεξαηηέξσ δηαδηθαζία απηνχ. 

 

Πε φ,ηη αθνξά ηα Νπζηαζηηθά Ξξνζφληα, απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία ηνπ 

Γηαγσληζκνχ ζα απνθιείεηαη θάζε ππνςήθηνο κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε απηφλ 

ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα άξζξα ηνπ παξφληνο πνπ δελ ζα πιεξνί έζησ θαη έλα 

απφ ηα αθφινπζα θξηηήξηα:  

 

I. Δπάξθεηα εκπεηξίαο θαη ηθαλόηεηαο, φπσο απηή θξίλεηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία, 

πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8.2.1 ηνπ παξφληνο θαη φζσλ 

άιισλ πξφζζεησλ ηπρφλ θξίλεη ν πνςήθηνο θαη ηα νπνία δειψλνπλ:  

 απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε, θαηά ηα πέληε (5) ηειεπηαία έηε 

(2013 - 2017) ζπλερψο, ζηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπιάρηζηνλ κίαο 

μελνδνρεηαθήο ππνδνκήο θαηεγνξίαο πέληε (5) αζηέξσλ θαη άλσ 

δπλακηθφηεηαο άλσ ησλ 150 δσκαηίσλ, ζηελ Διιάδα ή ζην Δμσηεξηθφ.  

 απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε μελνδνρεηαθψλ 

ππνδνκψλ νη νπνίεο λα έρνπλ κέζν φξν ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ 

ηνπο άλσ ησλ 10.000.000 επξψ γηα ηα ηειεπηαία πέληε έηε (2013 - 2017). 

Νη σο άλσ μελνδνρεηαθέο κνλάδεο δχλαηαη λα είλαη ηεζζάξσλ (4) αζηέξσλ 

θαη άλσ. 

Ρα παξαπάλσ θξηηήξηα πξέπεη λα θαιχπηνληαη ζην πξφζσπν ηνπ πνςεθίνπ θαη 

δελ απαηηείηαη λα ζπληξέρεη γηα ην θάζε έλα κέινο απηνχ μερσξηζηά, ζε 

πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο αιιά ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ έλα  κέινο ή/θαη 

ζπλεξγαδφκελν λνκηθφ πξφζσπν λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ απηψλ. 

II. Νηθνλνκηθή θαη Σξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, όπσο απηή θξίλεηαη κε 

βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8.2.2 ηεο παξνχζεο, 

εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

i. Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηειεπηαίαο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο ηνπιάρηζηνλ 

δέθα Δθαηνκκπξίσλ Δπξώ (€ 10.000.000), ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά 
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Ινγηζηηθά Ξξφηππα. Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο δεκνζηεχηεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα ην 

Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηζνχηαη κε ην Πχλνιν Θαζαξήο Θέζεο. 

Ρν παξαπάλσ θξηηήξην νηθνλνκηθήο επάξθεηαο πξέπεη λα θαιχπηεηαη ζην 

πξφζσπν ηνπ πνςεθίνπ θαη δελ απαηηείηαη λα ζπληξέρεη γηα ην θάζε έλα 

κέινο απηνχ μερσξηζηά, ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αιιά 

ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηνλ 

πνςήθην. Ππγθεθξηκέλα, ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο λνκηθψλ ή 

θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ, ην Πχλνιν Ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηαζκίδεηαη θαη‟ 

αλαινγία ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ζηνλ πνςήθην [δειαδή 

(πνζνζηφ ζπκκεηνρήο κέινπο πνςεθίνπ 1 x Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 

κέινπο πνςεθίνπ 1) + (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο κέινπο πνςεθίνπ 2 x Πχλνιν 

Ηδίσλ Θεθαιαίσλ κέινπο πνςεθίνπ 2) + …]. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο παξαγξάθνπ, ζε πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ ηδησηηθνχ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (private equity firms) ν ππνινγηζκφο ηνπ αλσηέξσ 

θξηηεξίνπ ζα γίλεηαη κε βάζε ηα κεγέζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

δηνηθνχληαη ή ιακβάλνπλ θαζνδήγεζε απφ ηελ ίδηα εηαηξεία ηδησηηθνχ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή ηνλ ίδην φκηιν εηαηξεηψλ ηδησηηθνχ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ. 

Πε πεξίπησζε πνπ έλαο Δλδηαθεξφκελνο ή έλα κέινο Δλδηαθεξνκέλνπ 

(έλσζεο πξνζψπσλ) έρεη ζπγρσλεπζεί ή έρεη εμαγνξάζεη επηρείξεζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ην αλσηέξσ θξηηήξην κπνξεί λα 

πιεξνχηαη επί ηε βάζεη ελνπνηεκέλσλ (pro forma) νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

πνπ ζα έρνπλ ζπληαρζεί κε ηελ παξαδνρή φηη ε ζπγρψλεπζε ή εμαγνξά έιαβε 

ρψξα ζηελ αξρή ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

Πε πεξίπησζε πνπ έλα λνκηθφ πξφζσπν έρεη ζπζηαζεί γηα ιηγφηεξν απφ έλα 

(1) νηθνλνκηθφ έηνο, ν ΔΦΘΑ, φζνλ αθνξά ην θξηηήξην πνπ αλαθέξεηαη 

αλσηέξσ, ζα ιάβεη ππφςε ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ην ελ ιφγσ 

λνκηθφ πξφζσπν είλαη ζε ιεηηνπξγία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ελ ιφγσ 

Δλδηαθεξφκελνο ζα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ ή δήισζε ειεγθηηθήο εηαηξείαο 

αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, πηζηνπνηεκέλεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο πνπ ζα 

βεβαηψλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ζα 
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αλαθέξεη ηα Ίδηα Θεθάιαηα ηνπ Δλδηαθεξφκελνπ. Δάλ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηεο 

ηξέρνπζαο εγθαηάζηαζεο ελφο Δλδηαθεξφκελνπ δελ απαηηεί ηε δεκνζίεπζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ν Δλδηαθεξφκελνο απηφο πξέπεη λα 

ζπλππνβάιιεη, πιένλ ησλ ειεγκέλσλ θαηά ηα αλσηέξσ αδεκνζίεπησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαη πεχζπλε Γήισζε (κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ 

ηεο ππνγξαθήο απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή 

ζπκβνιαηνγξάθν ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο), κε ηελ 

νπνία ζα δειψλεη φηη ε δεκνζίεπζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή. 

Δάλ ν Δλδηαθεξόκελνο είλαη θπζηθό πξόζσπν πξέπεη λα απνδείμεη φηη 

δηαζέηεη ζπλνιηθά Θεθάιαηα γηα ηελ επέλδπζε, ηνπιάρηζηνλ δέθα 

εθαηνκκύξηα Δπξώ (€ 10.000.000), γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ νπνίσλ 

ιακβάλνληαη ππφςε αζξνηζηηθά ηα θάησζη: 

(α) Ρα ίδηα θεθάιαηα εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο / κέηνρνο 

θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Δλδηαθεξνκέλνπ ζε απηέο, ζχκθσλα κε 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο ησλ εηαηξεηψλ 

απηψλ ηεο ηειεπηαίαο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο (απνδεηθηηθφ ζηνηρείν 

ζπκκεηνρήο ζηηο εηαηξείεο απηέο, πρ απφζπαζκα κεηξψνπ 

κεηφρσλ/εηαίξσλ, πνπ λα έρεη εθδνζεί εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ (3) 

κελψλ), εθηφο εάλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ Φαθέινπ Ξξνζθνξάο έρνπλ ήδε 

δεκνζηεπηεί νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κεηαγελέζηεξεο ρξήζεο, νπφηε 

απηέο ζα ιεθζνχλ ππ' φςηλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, 

ή/θαη  

(β) Θαηαζέζεηο ζε κεηξεηά ζε ηξάπεδα ή άιιν πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ 

ιεηηνπξγεί λφκηκα ζε έλα ηνπιάρηζηνλ θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ, ηνπ ΔΝΣ ή ηεο 

Νκάδαο ησλ Δίθνζη “G20” (βεβαίσζε ηξαπέδεο ή άιινπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί εληφο ησλ ηειεπηαίσλ δχν (2) κελψλ), 

φπνπ θαη ζα παξνπζηάδεηαη ε θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ γηα ηνπο ηειεπηαίνπο 

δψδεθα (12) κήλεο, ή/θαη 

(γ) Οεπζηνπνηήζηκα θαη κεηαβηβάζηκα αμηφγξαθα (βεβαίσζε απφ ηξάπεδα, 

ρξεκαηηζηεξηαθή εηαηξεία, ζεκαηνθχιαθα ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν 

λφκηκα κπνξεί λα εθδίδεη ηέηνηεο βεβαηψζεηο, πνπ λα έρεη εθδνζεί εληφο ησλ 

ηειεπηαίσλ δχν (2) κελψλ), ή/θαη 
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(δ) Αθίλεηα, ε αγνξαία αμία ησλ νπνίσλ θαηά ηελ 31.12.2017, ζα πξέπεη λα 

πξνθχπηεη απφ έθζεζε πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα εθηίκεζεο (εθηηκεηέο κέιε: 

ηνπ Πψκαηνο Νξθσηψλ Δθηηκεηψλ, ηνπ TEGoVA, ηνπ RICS, ηνπ MAI, 

αλάινγα κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο). 

9.2 Αμηνιόγεζε πνθαθέινπ Β΄- Γεζκεπηηθή Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά 

 

Απφ ηηο λφκηκεο θαη παξαδεθηέο Γεζκεπηηθέο Νηθνλνκηθέο Ξξνζθνξέο πνπ ζα 

απνζθξαγηζζνχλ, αλαδεηθλχεηαη εθείλε κε ην πςειφηεξν πξνζθεξφκελν κεληαίν 

κίζζσκα. 

 

Ν Ξξνζθέξσλ κε ην πςειόηεξν κεληαίν κίζζσκα ζα αλαδεηρζεί Ξξνζσξηλόο 

Αλάδνρνο. 

 

Πε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ αμηνιφγεζε θαηά ηα αλσηέξσ ησλ Νηθνλνκηθψλ 

Ξξνζθνξψλ πξνθχςνπλ πξψηνη ζηελ θαηάηαμε δχν ή πεξηζζφηεξνη Ξξνζθέξνληεο 

πνπ έρνπλε πξνζθέξεη ην ίδην κεληαίν κίζζσκα, ζα ηνπο δεηεζεί απφ ηνλ ΔΦΘΑ εληφο 

πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ λα ππνβάινπλ λέεο βειηησκέλεο ζθξαγηζκέλεο 

Νηθνλνκηθέο Ξξνζθνξέο. Ζ δηαδηθαζία θαη ε αμηνιφγεζε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα 

είλαη απηέο πνπ ηεξήζεθαλ γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ αξρηθψλ 

Γεζκεπηηθψλ Ξξνζθνξψλ. 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 10: ΔΓΓΖΡΗΘΔΠ ΔΞΗΠΡΝΙΔΠ - ΙΝΗΞΔΠ ΓΔΠΚΔΠΔΗΠ 

Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο, ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο ησλ 

Όξσλ ηεο Πχκβαζεο θαη ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ινπνίεζεο ηνπ Δπελδπηηθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο πξέπεη λα εθδνζνχλ απφ αλαγλσξηζκέλν ηξαπεδηθφ ή πηζησηηθφ 

ίδξπκα ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν 

θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΔΝΣ ή ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο-κέινο ηεο Νκάδαο ησλ 

Δίθνζη “G20”, θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ-κειψλ απηφ ην 

δηθαίσκα. Νη εγγπήζεηο κπνξνχλ επίζεο λα πξνέξρνληαη θαη απφ ηξαπεδηθφ ή 

πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζε ρψξα-κέξνο δηκεξνχο ή πνιπκεξνχο 

ζπκθσλίαο κε ηελ ΔΔ ή ρψξα πνπ έρεη ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ζπκθσλία γηα ηηο 
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Γεκφζηεο Ππκβάζεηο θαη έρεη ην ζρεηηθφ δηθαίσκα έθδνζεο εγγπήζεσλ. Δηδηθφηεξα 

δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα αλαγλσξηζκέλα ηξαπεδηθά ή πηζησηηθά ηδξχκαηα εθηφο ηεο ΔΔ 

θαη ηνπ ΔΝΣ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ίδηα θεθάιαηα (book value) ηνπιάρηζηνλ εθαηφ 

εθαηνκκχξηα επξψ (100.000.000€) ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο ειεγκέλεο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (φπσο ππνινγίδνληαη βάζεη Γηεζλψλ 

Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο - ΓΞΣΑ). 

 

Ν ΔΦΘΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη πξφζζεηα έγγξαθα ή/θαη νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία (ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζηε γιψζζα ηεο ρψξαο έθδνζεο ζπλνδεπφκελα 

απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά) ηνπ ηξαπεδηθνχ ή πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ 

έρεη εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο ηεο 

επάξθείαο ηνπ. Πε πεξίπησζε είηε κε πξνζθφκηζεο ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ή/θαη 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ είηε απηά πξνζθνκηζζνχλ ζε κνξθή ή πεξηερφκελν 

δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ δεηήζεθε απφ ηνλ ΔΦΘΑ, ν ΔΦΘΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

πξνβεί ζηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ζπκκεηέρνληνο απφ ηνλ δηαγσληζκφ.  

 

Δπηπιένλ, νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα πξέπεη λα εθδνζνχλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 

ζηε γιψζζα ηεο ρψξαο έθδνζεο ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα 

ειιεληθά, ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ππνδείγκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα 

Ξαξαξηήκαηα 3, 4 θαη 5 ηνπ παξφληνο.  

 

10.1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό 

Γεζκεπηηθή Ξξνζθνξά πνπ δελ ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο 

ζην Γηαγσληζκφ (βι. πφδεηγκα ζην Ξαξάξηεκα 3), χςνπο ελφο (1) κεληαίνπ 

κηζζψκαηνο (€16.000) θαη δηάξθεηαο ελλέα (9) κελψλ, δελ γίλεηαη δεθηή θαη ν 

Ξξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ην Γηαγσληζκφ, ρσξίο ν ΔΦΘΑ λα πξνβεί ζε 

απνζθξάγηζε ησλ ινηπψλ πνθαθέισλ. 

Πε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ηεο Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο παξαηείλεηαη 

κνλνκεξψο αληίζηνηρα κέρξη θαη ελλέα (9) κήλεο θαη ε ηζρχο ηεο Δγγπεηηθήο 

Δπηζηνιήο Ππκκεηνρήο, θαηφπηλ απιήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηνπ ΔΦΘΑ πξνο ηελ 

εθδφηξηα Ρξάπεδα. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ Νξηζηηθφ 
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Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο Δθκίζζσζεο θαη ηελ ηαπηφρξνλε 

παξάδνζε ζηνλ ΔΦΘΑ ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Θαιήο Δθηέιεζεο ησλ Όξσλ ηεο 

Πχκβαζεο θαη ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο ινπνίεζεο ηνπ Δπελδπηηθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο. Πηνπο ινηπνχο Ξξνζθέξνληεο πνπ ππέβαιαλ λφκηκα Νηθνλνκηθή 

Ξξνζθνξά ε εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

Πηνπο Ξξνζθέξνληεο πνπ απνθιείζζεθαλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 

πξηλ ην άλνηγκα ησλ Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ, ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο 

επηζηξέθεηαη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ απνθιεηζκνχ 

ηνπο θαη κφλν αθνχ απνδερζνχλ εγγξάθσο ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο. 

Πε πεξίπησζε Έλσζεο Ξξνζψπσλ, πνπ δελ έρεη ιάβεη επίζεκε κνξθή, είλαη δπλαηφλ 

λα εθδνζνχλ Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Ππκκεηνρήο απφ ηα κέιε ηεο Έλσζεο, αλάινγα 

κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ζηελ Έλσζε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιχπηνπλ αζξνηζηηθά ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο εγγχεζεο θαη 

εθδίδνληαη ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο θαη εθάζηνπ εμ απηψλ αιιειεγγχσο 

θαη εηο νιφθιεξνλ. 

10.2. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο ησλ Όξσλ ηεο Πύκβαζεο  

Ζ  Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο ησλ Όξσλ ηεο Πχκβαζεο (βι. πφδεηγκα 

ζην Ξαξάξηεκα 4) ζα είλαη δηάξθεηαο δεθανθηψ (18) κελψλ, ζα ηζνχηαη κε δχν 

Δηήζηα Κηζζσκάηα θαη ζα αλαλεψλεηαη θαη αλαπξνζαξκφδεηαη εηεζίσο, φπσο θαη ην 

κίζζσκα, έηζη ψζηε λα ηζνχηαη γηα φιν ην δηάζηεκα ηζρχνο ηεο Πχκβαζεο πξνο ην 

δηπιάζην απηψλ, φπσο δηακνξθψλεηαη θάζε θνξά, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην 

Πρέδην Πχκβαζεο Δθκίζζσζεο.  

Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο ησλ Όξσλ ηεο Πχκβαζεο ζα επηζηξαθεί 

ζηνλ Αλάδνρν κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ 

παξαιαβήο ηνπ κηζζίνπ απφ ηνλ ΔΦΘΑ («Ξξσηφθνιιν Ξαξαιαβήο») θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην Πρέδην Πχκβαζεο Δθκίζζσζεο. Πε θάζε πεξίπησζε ιχζεο ή ιήμεο ηεο 

Πχκβαζεο Δθκίζζσζεο, εάλ ν Αλάδνρνο δελ έρεη παξαδψζεη ζηνλ ΔΦΘΑ θαηά ην 

ρξφλν ππνγξαθήο ηνπ Ξξσηνθφιινπ Ξαξαιαβήο φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα, πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηελ εμφθιεζε φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ θιπ. θαη γεληθφηεξα ηελ 

εθπιήξσζε φισλ ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε Πχκβαζε θαη 
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αθνξνχλ ηελ πεξίνδν κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ Ξξσηνθφιινπ 

Ξαξαιαβήο, θαζψο θαη εάλ κέρξη ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ απηέο, ν ΔΦΘΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ θαηάπησζε ηεο 

Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Θαιήο Δθηέιεζεο ησλ Όξσλ ηεο Πχκβαζεο θαηά ην πνζφ 

ηπρφλ νθεηιήο πνπ ζα πξνθχςεη.  

10.3. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ινπνίεζεο ηνπ Δπελδπηηθνύ Ξξνγξάκκαηνο  

Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ινπνίεζεο ηνπ Δπελδπηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηεο ΑΔΑΠ ζα 

είλαη χςνπο πνζνχ ίζνπ κε 500.000 € θαη ζα απνκεηψλεηαη ζηαδηαθά, αλάινγα κε 

ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ηεο επέλδπζεο θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην Πρέδην 

Πχκβαζεο Δθκίζζσζεο (βι. πφδεηγκα ζην Ξαξάξηεκα 5) 

Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ινπνίεζεο ηνπ Δπελδπηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο ζα είλαη 

δηάξθεηαο ηξηάληα (30) κελψλ θαη ζα επηζηξαθεί ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ Δπελδπηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο, πηζηνπνηνπκέλεο ηεο νινθιήξσζεο 

απφ ηε Γηεχζπλζε Πηέγαζεο θαη Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ ΔΦΘΑ. 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 11: ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΗΠ, ΓΙΩΠΠΑ,  ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ – 
ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΩΛ 

11.1 Γηεπθξηλίζεηο 

Ν ΔΦΘΑ δχλαηαη αλά πάζα ζηηγκή λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο θαη πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξίεο επί ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Φαθέινπ Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο νπνηνπδήπνηε 

Ξξνζθέξνληνο. 

11.2 Γιώζζα 

Γιψζζα δηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη ε ειιεληθή. Πε απηήλ ζα ππνβάιινληαη 

φια ηα έγγξαθα, θείκελα, επηζηνιέο θαη άιιεο γξαπηέο επηθνηλσλίεο ησλ 

Γηαγσληδφκελσλ θαη ηνπ ΔΦΘΑ, φπσο εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζην άξζξν 7.4 ηνπ 

παξφληνο. Πε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα έγγξαθα πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ζε άιιε 

γιψζζα θαη λα κεηαθξαζηνχλ θαηφπηλ ζηελ ειιεληθή, ην πξσηφηππν ζα ππεξηζρχεη 

ζε νπνηαδήπνηε ζέκαηα εξκελείαο.  

Νη απαληήζεηο επί ηπρφλ εξσηεκάησλ ή δηεπθξηλίζεσλ πνπ ελδερνκέλσο ζα δεηήζνπλ 

νη Γηαγσληδφκελνη ζα ζπληαρζνχλ ζηα ειιεληθά. 

Ζ Πχκβαζε κε ηνλ Αλάδνρν ζα ζπληαρζεί θαη ζα ππνγξαθεί ζηα ειιεληθά. 
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11.3 Δθαξκνζηέν Γίθαην θαη Αξκόδηα Γηθαζηήξηα 

Ρν Ρεχρνο Γηαγσληζκνχ θαη ν Γηαγσληζκφο ελ γέλεη, θαζψο θαη ε Πχκβαζε πνπ ζα 

ππνγξαθεί κε ηνλ Αλάδνρν δηέπνληαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη νη δηαθνξέο πνπ 

ηπρφλ πξνθχςνπλ ζα επηιχνληαη απφ ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ.. 

11.4 Πύκβαζε Δθκίζζσζεο - Ππκβαηηθά Ρεύρε 

Όινη νη φξνη ηνπ Ρεχρνπο Γηαγσληζκνχ θαη ησλ Ξαξαξηεκάησλ απηνχ, ηνπ Φαθέινπ 

Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο θαζψο θαη ηνπ Γηαγσληζκνχ ελ γέλεη, απνηεινχλ 

ππνρξεσηηθφ πεξηερφκελν ηεο Πχκβαζεο Δθκίζζσζεο, αθφκε θαη αλ δελ γίλεηαη ξεηή 

κλεία ησλ φξσλ απηψλ ζην θείκελν ηεο ηειεπηαίαο. 

 
 

Αζήλα, 21/09/2018 
 

Απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ ΔΦΘΑ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 1: ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΚΔΓΔΘΩΛ  
 

Ξεξηιεπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ πνςεθίνπ (ή θάζε κέινπο ηνπ) 
 

 
Νλνκαζία Δηαηξείαο (κέινο ηνπ πνςεθίνπ). 
 

Έηνο Ρειεπηαίαο Νηθνλνκηθήο Σξήζεο  

Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (θαζαξή ζέζε) 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 2: ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΑΗΡΖΠΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΑΗ 
ΑΞΝΓΝΣΖΠ ΑΛΡΗΘΙΖΡΝ  

 

 

ΑΗΡΖΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΑΗ 

ΑΞΝΓΝΣΖΠ ΑΛΡΗΘΙΖΡΝ 

 

Ρνπ ……….…. (για μεν ηα θςζικά ππόζυπα ππέπει να αναθέπονηαι ηα πλήπη 

ζηοισεία ηηρ ηαςηόηηηαρ, η διεύθςνζη καηοικία ηοςρ, ηο ηηλέθυνο ηοςρ και fax ή 

ηλεκηπονική διεύθςνζη επικοινυνίαρ (e–mail), για δε ηα νομικά ππόζυπα η 

επυνςμία και η έδπα ηοςρ, οι απιθμοί ηηλεθώνυν ηοςρ και fax ή ηλεκηπονική 

διεύθςνζη επικοινυνίαρ (e–mail address) καθώρ και η διεύθςνζη ιζηοζελίδαρ, 

εθόζον ςπάπσει. ηην πεπίπηυζη ένυζηρ ή κοινοππαξίαρ πποζώπυν, ηα ανυηέπυ 

ζηοισεία θα ππέπει να αναθέπονηαι για καθένα από ηα μέλη ηηρ). 

         

                                              ΞΟΝΠ 

 

Ρνλ Δληαίν Φνξέα Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΔΦΘΑ), κε έδξα ηελ Αζήλα, νδφο 

Ακεξηθήο, αξηζκφο 12, Αζήλα 

 πφςε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ Δθκίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ Εαινθψζηα 7. 

  

----------------------------------------------------------------------------- 

 

Θχξηνη, 

Ν ππνγξάθσλ ηελ παξνχζα………………………….. (εθόζον ππόκειηαι για νόμιμο 

εκππόζυπο νομικού πποζώπος ή θςζικό ππόζυπο ή νόμιμα εξοςζιοδοηημένο από ηο 

θςζικό ππόζυπο) δειψλσ φηη ελδηαθέξνκαη γηα ηελ ζπκκεηνρή κνπ (ή ηη 

ζςμμεηοσή ηος νομικού πποζώπος ή ηηρ ένυζηρ ή κοινοππαξίαρ πποζώπυν), υρ 

ςποτήθιορ μιζθυηήρ, ζηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ εθκίζζσζε δηάξθεηαο 30 

εηψλ, απφ ηνλ ΔΦΘΑ, κε δηθαίσκα παξάηαζεο δέθα (10) εηψλ κεηά απφ ζρεηηθή 

ακνηβαία ζπκθσλία ησλ δχν πιεπξψλ, κε εθηέιεζε εξγαζηψλ αλαβάζκηζεο ηνπ 

αθηλήηνπ Εαινθψζηα 7. 

(ηην αίηηζη θα ππέπει να πεπιέσεηαι: α) δήλυζη διοπιζμού ανηικλήηος ηος 

Τποτηθίος όηι ηος αναθέηει ηην εκπποζώπηζη για ηην εν λόγυ διαδικαζία καθώρ 

και ηα ζηοισεία ηος ονομαηεπώνςμο, διεύθςνζη, απιθμό ηηλεθώνος, fax ή 

ηλεκηπονική διεύθςνζη επικοινυνίαρ e –mail, καθώρ και διεύθςνζη ιζηοζελίδαρ, 

εθόζον ςπάπσει. Ο ανηίκληηορ ππέπει να καηοικεί ή εδπεύει, ζηην Δλληνική 

επικπάηεια. Ο ανηίκληηορ ππέπει να εξοςζιοδοηείηαι εγγπάθυρ να παπαλαμβάνει ηα 
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κοινοποιούμενα έγγπαθα και να είναι ςπεύθςνορ για κάθε επικοινυνία πος ηςσόν 

απαιηηθεί με ηο ΔΦΚΑ. Η αίηηζη θα ζςνοδεύεηαι ζηην πεπίπηυζη αςηή από δήλυζη 

αποδοσήρ ηος διοπιζθένηορ υρ ανηικλήηος πποζώπος και β) βεβαίυζη 

εκπποζώπηζηρ ηος Τποτηθίος για ηην ζςμμεηοσή ηος εκπποζώπος ηος ζηιρ 

ανοικηέρ ζςνεδπιάζειρ ηηρ Δπιηποπήρ Γιαγυνιζμού, ςπογεγπαμμένη από ηον 

Τποτήθιο ή ηον νόμιμο εκππόζυπο ηος Τποτηθίος ή ηον κοινό εκππόζυπο ηηρ 

Ένυζηρ/Κοινοππαξίαρ καηά πεπίπηυζη). 

 

 

(ηην πεπίπηυζη ένυζηρ πποζώπυν ή κοινοππαξίαρ, με ηην παπούζα αίηηζη 

ππέπει να δηλώνεηαι ο κοινόρ εκππόζυπορ αςηών καθώρ και ηα πλήπη ζηοισεία ηος, 

υρ ανυηέπυ αναθέπονηαι)  

  

                                                                          Αζήλα ……………. 

               

                                                                                   Ν Αηηψλ 

 

(Η αίηηζη θα ςπογπάθεηαι από ηον Τποτήθιο ή ηον νόμιμο εκππόζυπο ηος ή 

άλλο εξοςζιοδοηημένο για ηο ζκοπό αςηό ππόζυπο. ηην πεπίπηυζη ένυζηρ 

πποζώπυν ή κοινοππαξίαρ θα ςπογπάθεηαι από ηον νόμιμο εκππόζυπο καθενόρ από 

ηα μέλη ηηρ ή ηον κοινό εκππόζυπο αςηήρ) 

 

 

ΓΖΙΩΠΖ ΑΞΝΓΝΣΖΠ ΑΛΡΗΘΙΖΡΝ 

 

Ν ππνγεγξακκέλνο, ……………………....., θάηνηθνο ………………….., νδφο ………………....., 

γελλεζείο ηελ (εκεξνκελία γέλλεζεο)………...., ζηελ (ηφπνο γέλλεζεο) ................, 

θάηνρνο ηνπ ππ‟ αξηζ.... δειηίνπ ηαπηφηεηαο, εθδφζεσο …………..., κε εκεξνκελία 

έθδνζεο ……………..., δειψλσ φηη απνδέρνκαη ηνλ δηνξηζκφ κνπ σο αληηθιήηνπ γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο (ή ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο πξνζψπσλ)..................... 

 

Αζήλα,………….... 

Ν δειψλ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 3: ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ   

 

(α) πόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Ππκκεηνρήο (γηα εηαηξεία) 

 

Αζήλα, _________ 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

ΠΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΘΚΗΠΘΩΠΖΠ ΓΗΑ ΣΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΠΡΖΚΑ 30 ΔΡΩΛ ΚΔ ΔΘΡΔΙΔΠΖ 

ΔΟΓΑΠΗΩΛ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖΠ ΡΝ ΑΘΗΛΖΡΝ Εαινθψζηα 7. 

ΑΟΗΘΚ. ………………… ΓΗΑ ΞΝΠΝ ……………… ΔΟΩ (€ ……………..). 

 

ΞΟΝΠ ην: 

Ίδξπκα Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ - Δληαίν Ρακείν Αζθάιηζεο Κηζζσηψλ 

……………… 

Αζήλα, ……   

 

Θχξηνη, 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε κε ηελ παξνχζα φηη: 

Πε ζρέζε κε ηε Γεζκεπηηθή Ξξνζθνξά πξνο ην Ίδξπκα Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ - 

Δληαίν Ρακείν Αζθάιηζεο Κηζζσηψλ, πνπ ζπλππνβάιιεη κε ηελ παξνχζα ε εηαηξεία 

κε ηελ επσλπκία …………………………………………. θαη έδξα ………………………………………….. 

(εθεμήο: ν «Ξειάηεο καο»), γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ, σο ππνςήθηνο 

κηζζσηήο, πνπ έρεη πξνθεξχμεη ε πεξεζία ζαο γηα ηελ ΔΘΚΗΠΘΩΠΖ ΓΗΑ ΣΟΝΛΗΘΝ 

ΓΗΑΠΡΖΚΑ 30 ΔΡΩΛ, απφ ηνλ ΔΦΘΑ,  ΚΔ ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΩΛ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖΠ ΡΝ 

ΑΘΗΛΖΡΝ Εαινθψζηα 7 (εθεμήο ν «Γηαγσληζκφο»).  

ΔΓΓΩΚΔΘΑ ξεηά, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα πξνο ηνλ Δληαίν Φνξέα Θνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο (ΔΦΘΑ), επζπλφκελνη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν σο απηνθεηιέηεο γηα 

ην πνζφ ηνπ ……………………………. 

ΞΔΟ ηνπ Ξειάηε καο, γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Γηαγσληζκφ. 

Ρν παξαπάλσ πνζφ ππνζρφκαζηε θαη είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ζαο θαηαβάινπκε 

ακέζσο θαη ην αξγφηεξν κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηε ζρεηηθή έγγξαθε 

εηδνπνίεζή ζαο, ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη 

ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαηηήζεψο ζαο. Γελ απαηηείηαη νπνηαδήπνηε 

εμνπζηνδφηεζε, ελέξγεηα ή ζπλαίλεζε ηνπ Ξειάηε καο γηα ηελ πιεξσκή απηή θαη δελ 

ζα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ επηθχιαμε, αληίξξεζε, έλζηαζε ή πξνζθπγή 

ηνπ Ξειάηε καο ή νπνηνδήπνηε έλδηθν κέζν ή βνήζεκα, κε νπνηνδήπνηε αίηεκα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αηηεκάησλ πεξί κε θαηάπησζεο θαη κε πιεξσκήο ηεο 

παξνχζαο, ή πεξί ζέζεο απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 
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Δπίζεο, κε ηελ παξνχζα, ζαο δειψλνπκε φηη παξαηηνχκαζηε, ξεηά θαη 

αλεπηθχιαθηα, απφ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, απφ ην 

δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ ελζηάζεσλ ηνπ πξσηνθεηιέηε, αθφκε θαη 

ησλ κε πξνζσπνπαγψλ, θαη γεληθά απφ θάζε έλζηαζή καο σο εγγπεηή, πνπ απνξξέεη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελζηάζεσλ ησλ 

άξζξσλ 852 - 857, 862 - 864, 866 - 868 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα). 

Ζ παξνχζα Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ηζρχεη κέρξη ηελ ………………………… θαη κέρξη ηφηε 

πξέπεη λα έρεη πεξηέιζεη ζηελ Ρξάπεδα νπνηνδήπνηε αίηεκα θαηάπησζεο ηεο 

παξνχζαο. Κε ηελ παξέιεπζε ηεο εκεξνκελίαο απηήο, ε παξνχζα θαζίζηαηαη 

απηνδηθαίσο άθπξε θαη αλίζρπξε. Πε θάζε πεξίπησζε ε ηζρχο ηεο παξνχζαο παχεη 

είηε κε ηελ επηζηξνθή ηνπ ζψκαηνο απηήο ζηελ Ρξάπεδα είηε εάλ ιάβνπκε έγγξαθε 

δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Ρξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε 

ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο παξνχζαο, ζε πεξίπησζε παξάηαζεο 

ηεο ηζρχνο ηεο Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο ηνπ Ξειάηε καο, θαηφπηλ απιήο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο ηεο πεξεζίαο ζαο πξνο ηελ Ρξάπεδά καο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη, ην 

ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο παξνχζαο. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο παξνχζαο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε 

πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ, ην νπνίν, θαζψο θαη νηνδήπνηε άιιν ηέινο ή δαπάλε 

βαξχλεη ηνλ Ξειάηε καο. 

Βεβαηψλνπκε, ηέινο, φηη ην ζχλνιν ησλ ελ ηζρχ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρεη 

ρνξεγήζεη ε Ρξάπεδά καο ζην Γεκφζην θαη ζηα Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ, 

πνπ έρεη νξηζηεί απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδά καο. 

 

 

Κε ηηκή, 
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(β) πόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Ππκκεηνρήο (γηα έλσζε πξνζώπσλ ή 

θνηλνπξαμία) 

 

Αζήλα, _________ 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

ΠΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΘΚΗΠΘΩΠΖΠ ΓΗΑ ΣΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΠΡΖΚΑ 30 ΔΡΩΛ ΚΔ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 

ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖΠ ΡΝ ΑΘΗΛΖΡΝ Εαινθψζηα 7 

ΑΟΗΘΚ. ………………… ΓΗΑ ΞΝΠΝ ……………… ΔΟΩ (€ ……………..). 

 

ΞΟΝΠ ηνλ: 

Δληαίν Φνξέα Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΔΦΘΑ) ……………… 

 

Αζήλα, ……   

 

Θχξηνη, 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε κε ηελ παξνχζα φηη: 

Πε ζρέζε κε ηε Γεζκεπηηθή Ξξνζθνξά πξνο ηνλ Δληαίν Φνξέα Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

(ΔΦΘΑ), πνπ ζπλππνβάιιεη κε ηελ παξνχζα ε Έλσζε πξνζψπσλ ή Θνηλνπξαμία 

…………………………………………. (πιήξεηο επσλπκίεο θαη έδξα φισλ ησλ κειψλ ηεο 

Έλσζεο ή ηεο Θνηλνπξαμίαο) (εθεμήο ν «Ξειάηεο καο»), ε νπνία εθπξνζσπείηαη 

λφκηκα απφ ηνλ………………(νλνκαηεπψλπκν, ΑΓΡ, Γηεχζπλζε) γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο 

ζην Γηαγσληζκφ, σο ππνςήθηαο κηζζψηξηαο, πνπ έρεη πξνθεξχμεη ε πεξεζία ζαο γηα 

ηελ ΔΘΚΗΠΘΩΠΖ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 30 ΔΡΩΛ, απφ ηνλ ΔΦΘΑ, ΚΔ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 

ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖΠ ΡΝ ΑΘΗΛΖΡΝ Εαινθψζηα 7 (εθεμήο ν «Γηαγσληζκφο»).  

ΔΓΓΩΚΔΘΑ ξεηά, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα πξνο ηελ πεξεζία ζαο, 

επζπλφκελνη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν σο απηνθεηιέηεο γηα ην πνζφ ηνπ 

………………………………. 

ΞΔΟ ηνπ Ξειάηε καο, θαζψο θαη αηνκηθά ππέξ θάζε ελφο απφ ηα παξαπάλσ λνκηθά 

πξφζσπα θαη γηα φια απηά ηα πξφζσπα σο αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεα 

κεηαμχ ηνπο, ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο παξαπάλσ έλσζεο, γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

Γηαγσληζκφ. 

Ρν παξαπάλσ πνζφ ππνζρφκαζηε θαη είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ζαο θαηαβάινπκε 

ακέζσο θαη ην αξγφηεξν κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηε ζρεηηθή έγγξαθε 

εηδνπνίεζή ζαο, ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη 

ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαηηήζεψο ζαο. Γελ απαηηείηαη νπνηαδήπνηε 

εμνπζηνδφηεζε, ελέξγεηα ή ζπλαίλεζε ηνπ Ξειάηε καο γηα ηελ πιεξσκή απηή θαη δελ 

ζα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ επηθχιαμε, αληίξξεζε, έλζηαζε ή πξνζθπγή 
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ηνπ Ξειάηε καο ή νπνηνδήπνηε έλδηθν κέζν ή βνήζεκα, κε νπνηνδήπνηε αίηεκα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αηηεκάησλ πεξί κε θαηάπησζεο θαη κε πιεξσκήο ηεο 

παξνχζαο, ή πεξί ζέζεο απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

Δπίζεο, κε ηελ παξνχζα, ζαο δειψλνπκε φηη παξαηηνχκαζηε, ξεηά θαη 

αλεπηθχιαθηα, απφ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, απφ ην 

δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ ελζηάζεσλ ηνπ πξσηνθεηιέηε, αθφκε θαη 

ησλ κε πξνζσπνπαγψλ, θαη γεληθά απφ θάζε έλζηαζή καο σο εγγπεηή, πνπ απνξξέεη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελζηάζεσλ ησλ 

άξζξσλ 852 - 857, 862 - 864, 866 - 868 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα). 

Ζ παξνχζα Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ηζρχεη κέρξη ηελ ……………….. θαη κέρξη ηφηε πξέπεη λα 

έρεη πεξηέιζεη ζηελ Ρξάπεδα νπνηνδήπνηε αίηεκα θαηάπησζεο ηεο παξνχζαο. Κε ηελ 

παξέιεπζε ηεο εκεξνκελίαο απηήο, ε παξνχζα θαζίζηαηαη απηνδηθαίσο άθπξε θαη 

αλίζρπξε. Πε θάζε πεξίπησζε ε ηζρχο ηεο παξνχζαο παχεη είηε κε ηελ επηζηξνθή ηνπ 

ζψκαηνο απηήο ζηελ Ρξάπεδα είηε εάλ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε 

λα ζεσξήζνπκε ηελ Ρξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο παξνχζαο, ζε πεξίπησζε παξάηαζεο 

ηεο ηζρχνο ηεο Γεζκεπηηθήο Ξξνζθνξάο ηνπ Ξειάηε καο, θαηφπηλ απιήο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο ηεο πεξεζίαο ζαο πξνο ηελ Ρξάπεδά καο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη, ην 

ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο παξνχζαο. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο παξνχζαο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε 

πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ, ην νπνίν, θαζψο θαη νηνδήπνηε άιιν ηέινο ή δαπάλε 

βαξχλεη ηνλ Ξειάηε καο. 

Βεβαηψλνπκε, ηέινο, φηη ην ζχλνιν ησλ ελ ηζρχ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρεη 

ρνξεγήζεη ε Ρξάπεδά καο ζην Γεκφζην θαη ζηα Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ, 

πνπ έρεη νξηζηεί απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδά καο. 

 

 

Κε ηηκή, 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 4: ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 
ΡΩΛ ΝΟΩΛ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

Αζήλα, _________ 

 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΩΛ ΝΟΩΛ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

ΑΟΗΘΚ. …………………..  

ΓΗΑ ΞΝΠΝ ............................. (€ ....................). 

 

ΞΟΝΠ ηνλ: 

Δληαίν Φνξέα Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΔΦΘΑ) ……………… 

 

Αζήλα, ……   

 

Θχξηνη, 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε κε ηελ παξνχζα φηη: 

Πε ζρέζε κε ηε Πχκβαζε γηα ηελ εθκίζζσζε, απφ ηνλ ΔΦΘΑ, δηάξθεηαο 30 εηψλ,κε 

δηθαίσκα παξάηαζεο δέθα (10) εηψλ κεηά απφ ζρεηηθή ακνηβαία ζπκθσλία ησλ δχν 

πιεπξψλ, κε εθηέιεζε εξγαζηψλ αλαβάζκηζεο ηνπ αθηλήηνπ Εαινθψζηα 7 (εθεμήο ε 

«Πχκβαζε») κεηαμχ αθελφο ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΔΦΘΑ), θαη 

αθεηέξνπ (α) ηεο κηζζψηξηαο εηαηξείαο, κε ηελ επσλπκία …………………………………………. 

θαη έδξα ……. [Γηεχζπλζε] …………. θαη (β) ηεο(σλ) ……………….., κε ηελ επσλπκία 

…………………………………………. θαη έδξα ……. [Γηεχζπλζε] …………. σο εγγπεηψλ (εθεμήο 

νη (α) θαη (β): ν «Ξειάηεο καο»), πνπ  αλεδείρζε αλάδνρνο ηνπ Γηαγσληζκνχ, πνπ 

είρε πξνθεξχμεη ε πεξεζία ζαο γηα ηελ ΔΘΚΗΠΘΩΠΖ ΓΗΑ ΣΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΠΡΖΚΑ 30 

ΔΡΩΛ ΚΔ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖΠ ΡΝ ΑΘΗΛΖΡΝ Εαινθψζηα 7 

ΔΓΓΩΚΔΘΑ ξεηά, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα πξνο ηελ πεξεζία ζαο, 

επζπλφκελνη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν σο απηνθεηιέηεο γηα ην πνζφ ησλ 

....................... (€ ....................). 

ΞΔΟ ηνπ Ξειάηε καο, γηα ηελ αθξηβή, πηζηή θαη εκπξφζεζκε εθπιήξσζε ησλ 

νπνηαζδήπνηε θχζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ, θχξησλ θαη παξεπφκελσλ, ζχκθσλα κε ηε 

Πχκβαζε. Δπίζεο ε παξνχζα Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ηζρχεη θαη ε Ρξάπεδά καο ζα ζαο 

θαηαβάιεη ην πιήξεο πνζφ απηήο αθφκε θαη ζε πεξίπησζε πνπ ηπρφλ ν Ξειάηεο καο 

ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 44, 45, 46 ή 46 ηνπ λ. 1892/90.  

Ρν παξαπάλσ πνζφ ππνζρφκαζηε θαη είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ζαο θαηαβάινπκε 

ακέζσο θαη ην αξγφηεξν κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηε ζρεηηθή έγγξαθε 

εηδνπνίεζή ζαο, ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη 

ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαηηήζεψο ζαο. Γελ απαηηείηαη νπνηαδήπνηε 
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εμνπζηνδφηεζε, ελέξγεηα ή ζπλαίλεζε ηνπ Ξειάηε καο γηα ηελ πιεξσκή απηή θαη δελ 

ζα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ επηθχιαμε, αληίξξεζε, έλζηαζε ή πξνζθπγή 

ηνπ Ξειάηε καο ή νπνηνδήπνηε έλδηθν κέζν ή βνήζεκα, κε νπνηνδήπνηε αίηεκα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αηηεκάησλ πεξί κε θαηάπησζεο θαη κε πιεξσκήο ηεο 

παξνχζαο, ή πεξί ζέζεο απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

Δπίζεο, κε ηελ παξνχζα, ζαο δειψλνπκε φηη παξαηηνχκαζηε, ξεηά θαη 

αλεπηθχιαθηα, απφ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, απφ ην 

δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ ελζηάζεσλ ηνπ πξσηνθεηιέηε, αθφκε θαη 

ησλ κε πξνζσπνπαγψλ, θαη γεληθά απφ θάζε έλζηαζή καο σο εγγπεηή, πνπ απνξξέεη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελζηάζεσλ ησλ 

άξζξσλ 852 - 857, 862 - 864, 866 - 868 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα). 

Ζ παξνχζα Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ηζρχεη γηα δεθανθηψ (18) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

έθδνζήο ηεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε Πχκβαζε, νπφηε κέρξη ηελ εκεξνκελία ηζρχνο 

ηεο παξνχζαο πξέπεη λα έρεη πεξηέιζεη ζηελ Ρξάπεδα καο νπνηνδήπνηε ηπρφλ αίηεκα 

θαηάπησζεο ηεο παξνχζαο. Κε ηελ παξέιεπζε ηεο εκεξνκελίαο απηήο, ε παξνχζα 

θαζίζηαηαη απηνδηθαίσο άθπξε θαη αλίζρπξε. Πε θάζε πεξίπησζε ε ηζρχο ηεο 

παξνχζαο παχεη είηε κε ηελ επηζηξνθή ηνπ ζψκαηνο απηήο ζηελ Ρξάπεδα είηε εάλ 

ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Ρξάπεδά καο 

απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο παξνχζαο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε 

πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ, ην νπνίν, θαζψο θαη νηνδήπνηε άιιν ηέινο ή δαπάλε, 

βαξχλεη ηνλ Ξειάηε καο. 

Βεβαηψλνπκε, ηέινο, φηη ην ζχλνιν ησλ ελ ηζρχ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρεη 

ρνξεγήζεη ε Ρξάπεδά καο ζην Γεκφζην θαη ζηα Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ, 

πνπ έρεη νξηζηεί απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδά καο. 

 

Κε ηηκή, 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 5: ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΝ 
ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ  

 

Αζήλα, _________ 

 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΝ ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

ΑΟΗΘΚ. ………………….. ΓΗΑ ΞΝΠΝ ……………………………… 

 

ΞΟΝΠ ηνλ: 

Δληαίν Φνξέα Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΔΦΘΑ) ……………… 

 

Αζήλα, ……   

 

Θχξηνη, 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε κε ηελ παξνχζα φηη: 

Πε ζρέζε κε ηε Πχκβαζε γηα ηελ εθκίζζσζε, απφ ηνλ ΔΦΘΑ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

30 εηψλ κε εξγαζίεο αλαβάζκηζεο ηνπ αθηλήηνπ Εαινθψζηα 7 (εθεμήο ε 

«Πχκβαζε») κεηαμχ αθελφο ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΔΦΘΑ), θαη 

αθεηέξνπ (α) ηεο κηζζψηξηαο εηαηξείαο, κε ηελ επσλπκία …………………………………………. 

θαη έδξα ……. [Γηεχζπλζε] …………. θαη (β) ηεο(σλ) ……………….. , κε ηελ επσλπκία 

…………………………………………. θαη έδξα ……. [Γηεχζπλζε] …………. σο εγγπεηψλ (εθεμήο 

νη (α) θαη (β): ν «Ξειάηεο καο»), πνπ  αλεδείρζε αλάδνρνο ηνπ Γηαγσληζκνχ, πνπ 

είρε πξνθεξχμεη ε πεξεζία ζαο γηα ηελ ΔΘΚΗΠΘΩΠΖ ΓΗΑ ΣΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΠΡΖΚΑ 30 

ΔΡΩΛ ΚΔ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖΠ ΡΝ ΑΘΗΛΖΡΝ Εαινθψζηα 7. 

ΔΓΓΩΚΔΘΑ ξεηά, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα πξνο ηελ πεξεζία ζαο, 

επζπλφκελνη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν σο απηνθεηιέηεο γηα ην πνζφ ησλ Δπξψ 

………………………………………… 

ΞΔΟ ηνπ Ξειάηε καο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπελδπηηθνχ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 

ζχκθσλα κε ηε Πχκβαζε. Δπίζεο ε παξνχζα Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ηζρχεη θαη ε 

Ρξάπεδά καο ζα ζαο θαηαβάιεη ην πιήξεο πνζφ απηήο αθφκε θαη ζε πεξίπησζε πνπ 

ηπρφλ ν Ξειάηεο καο ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 44, 45, 46 ή 46α ηνπ λ. 

1892/90.  

Ρν παξαπάλσ πνζφ ππνζρφκαζηε θαη είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ζαο θαηαβάινπκε 

ακέζσο θαη ην αξγφηεξν κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηε ζρεηηθή έγγξαθε 

εηδνπνίεζή ζαο, ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη 

ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαηηήζεψο ζαο. Γελ απαηηείηαη νπνηαδήπνηε 

εμνπζηνδφηεζε, ελέξγεηα ή ζπλαίλεζε ηνπ Ξειάηε καο γηα ηελ πιεξσκή απηή θαη δελ 

ζα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ επηθχιαμε, αληίξξεζε, έλζηαζε ή πξνζθπγή 
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ηνπ Ξειάηε καο ή νπνηνδήπνηε έλδηθν κέζν ή βνήζεκα, κε νπνηνδήπνηε αίηεκα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αηηεκάησλ πεξί κε θαηάπησζεο θαη κε πιεξσκήο ηεο 

παξνχζαο, ή πεξί ζέζεο απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

Δπίζεο, κε ηελ παξνχζα, ζαο δειψλνπκε φηη παξαηηνχκαζηε, ξεηά θαη 

αλεπηθχιαθηα, απφ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, απφ ην 

δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ ελζηάζεσλ ηνπ πξσηνθεηιέηε, αθφκε θαη 

ησλ κε πξνζσπνπαγψλ, θαη γεληθά απφ θάζε έλζηαζή καο σο εγγπεηή, πνπ απνξξέεη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελζηάζεσλ ησλ 

άξζξσλ 852 - 857, 862 - 864, 866 - 868 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα). 

Ζ παξνχζα Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ηζρχεη γηα ηξηάληα (30) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

έθδνζήο ηεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε Πχκβαζε, νπφηε κέρξη ηελ εκεξνκελία ηζρχνο 

ηεο παξνχζαο πξέπεη λα έρεη πεξηέιζεη ζηελ Ρξάπεδα καο νπνηνδήπνηε ηπρφλ αίηεκα 

θαηάπησζεο ηεο παξνχζαο. Κε ηελ παξέιεπζε ηεο εκεξνκελίαο απηήο, ε παξνχζα 

θαζίζηαηαη απηνδηθαίσο άθπξε θαη αλίζρπξε. Πε θάζε πεξίπησζε ε ηζρχο ηεο 

παξνχζαο παχεη είηε κε ηελ επηζηξνθή ηνπ ζψκαηνο απηήο ζηελ Ρξάπεδα είηε εάλ 

ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Ρξάπεδά καο 

απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο παξνχζαο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε 

πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ, ην νπνίν, θαζψο θαη νηνδήπνηε άιιν ηέινο ή δαπάλε, 

βαξχλεη ηνλ Ξειάηε καο. 

Βεβαηψλνπκε, ηέινο, φηη ην ζχλνιν ησλ ελ ηζρχ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρεη 

ρνξεγήζεη ε Ρξάπεδά καο ζην Γεκφζην θαη ζηα Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ, 

πνπ έρεη νξηζηεί απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδά καο. 

 

Κε ηηκή, 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 6: ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ  

 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΓΗΑ ΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΘΚΗΠΘΩΠΖΠ ΓΗΑ ΣΟΝΛΗΘΝ 

ΓΗΑΠΡΖΚΑ 30 ΔΡΩΛ ΚΔ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖΠ ΡΝ ΑΘΗΛΖΡΝ 

Εαινθώζηα 7 

 

………………………………(1) 

ΞΟΝΠ ηνλ: 

Δληαίν Φνξέα Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΔΦΘΑ)  ……………… 

Αζήλα, ……   

  

 

ΡΖΠ  

……………………………………………………………………………………………………………………….…(2)   

……………………………..……..………………………..…………………..…………..…………………………..(3)  

………………………………………………………………………………..…………………………………………(4) 

……………..……………………………..………….……………………..……………………………..……………(5) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………..(6)  

……………………………..……………………………..…………………..…………..………………………..…….   

………………………………………………………………………………..………………………………………..… 

……………………………..……………………………..…………………..…………..………………….……….  

 

……………………………………………………………………………………………………………….……….. (6)  

……………………………..……………………………..…………………..…………..……………………………..   

………………………………………………………………………………..………………………………………….  

 

 Η. Κεληαίν Κίζζσκα 

 

Νινγξάθσο ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Αξηζκεηηθά ζε 

ΔΟΩ (€) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

                                                 
(1) Ημερομηνία 
2 Πλήρης Επωνσμία Προζθέρονηος και Διακριηικός Τίηλος, εάν σπάρτει 
3 Έδρα 
4 Τηλέθωνο 
5 Σηοιτεία Νομίμοσ(ων) Εκπροζώποσ(ων) 
6 Εάν ο Προζθέρων αποηελείηαι από περιζζόηερα μέλη, πρέπει να αναθέρονηαι ηα ζηοιτεία όλων ηων μελών 
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ΗΗ. Αλεμάξηεην πνζνζηηαίν κίζζσκα επί ηνπ Θύθινπ Δξγαζηώλ, πιένλ ησλ 

πάζεο θύζεσο εζόδσλ εθκεηάιιεπζεο 

 

1. 1,2% επί ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ πιένλ ησλ πάζεο θχζεσο εζφδσλ 

εθκεηάιιεπζεο, εθφζνλ ν θχθινο εξγαζηψλ πιένλ ησλ πάζεο θχζεσο εζφδσλ 

εθκεηάιιεπζεο είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο  απφ 1.000.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………….….……(7) 

 

……….…………………………………………………………………………….……………(8) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Όνομα νομίμοσ(ων) εκπροζώποσ(ων) 
8 Υπογραθή/ες 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 7: ΠΛΡΝΚΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΑΘΗΛΖΡΝ 
 

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

Ρν αθίλεην Εαινθψζηα 7 αλαθέξεηαη ζε θηίξην ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 1.854 η.κ. Ρν 

θηίξην βξίζθεηαη επί ησλ νδψλ Εαινθψζηα 7, ζηελ Αζήλα. Θαηαζθεπάζηεθε ην έηνο 

1939. 

Ζ πξφζβαζε ζηελ πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ είλαη άξηζηε θαζψο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο 

Αζήλαο θαη απέρεη 70 κ. απφ ηελ Ξιαηεία Ππληάγκαηνο. Βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζην 

Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ, ζηελ Θεληξηθή Βηβιηνζήθε θαη ηελ Αθαδεκία Αζελψλ. Πηα 

400 κ. βξίζθνληαη νη Πηχινη ηνπ Νιπκπίνπ Γηφο, ην Κνπζείν ηεο Αθξφπνιεο θαη ην 

Εάππεην Κέγαξν. 

 
Κηιριακές Δγκαηαζηάζεις  

Ρν αθίλεην έρεη αλεγεξζεί ζε νξζνγψληα δηάηαμε θαη πεξηιακβάλεη 2 ππφγεηα, 

ηζφγεην, 5 νξφθνπο ππέξ ηνπ ηζνγείνπ. Ρν θηήξην έρεη δνκεζεί ζε εληαίν θηηξηαθφ 

φγθν. Πηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη αλά επίπεδν ρξήζεηο: 

Δπίπεδν Δπηθάλεηα (η.κ.) Ξαξαηήξεζε 

Β‟ πφγεην 200,00    
Σσξίο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

A‟ πφγεην  184,00    Σσξίο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

Ηζφγεην 229,96    
Σσξίο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

1νο φξνθνο 246,22 Σσξίο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

2νο φξνθνο 246,22 Σσξίο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

3νο φξνθνο 235,03 Σσξίο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

4νο φξνθνο 172,32 Σσξίο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

5νο φξνθνο 80,00 Σσξίο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

Πύλνιν 
Δπηθαλεηώλ 1.854 (καδί κε ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο)     

Ρν θηίξην εμππεξεηείηαη απφ 1 θεληξηθφ θιηκαθνζηάζην κε αλειθπζηήξα θαη έρεη 

επηπιένλ 2 βνεζεηηθά θιηκαθνζηάζηα. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 8: ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΘΚΗΠΘΩΠΖΠ 
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