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Κέξθπξα, 5 Ιαλνπαξίνπ 2011
αο ελεκεξψλνπκε φηη ην Παλεπηζηήκην κειέηεζε θαη αμηνιφγεζε φια ηα δεδνκέλα
ηεο ζηέγαζεο ησλ θνηηεηψλ γηα ην αθαδ. Έηνο 2010 – 11 κέρξη θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ
2010.
Με βαζηθφ θξηηήξην ηελ αλαγλψξηζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ φινη αληηκεησπίδνπκε
ζηηο παξνχζεο ζπλζήθεο θαζψο θαη ηελ δεδνκέλε επαηζζεζία απέλαληη ζε έλα
ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ θνηηεηψλ καο κε ην ρακειφηεξν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, ην
Παλεπηζηήκηφ καο αθνχ δηαπξαγκαηεχηεθε εθ λένπ κε ηα μελνδνρεία, εμάληιεζε φια
ηα πεξηζψξηα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη θαηέιεμε ζηηο ηειηθέο ξπζκίζεηο, νη νπνίεο,
κεηαμχ άιισλ, πεξηιακβάλνληαη ζηηο Σξνπνπνηεκέλεο πκβάζεηο πνπ ήδε έρνπλ
ππνγξαθεί θαη ζα ηζρχζνπλ απφ 9 Ιαλνπαξίνπ 2011.
Παξαηίζεληαη νη ηειηθέο ξπζκίζεηο ζπλνπηηθά, σο αθνινχζσο:
1. Οη θνηηεηέο ησλ νπνίσλ ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θζάλεη κέρξη θαη ηα 12.000
Δπξψ, ζα ζηεγάδνληαη ΓΩΡΔΑΝ. Δμππαθνχεηαη φηη γηα λα ηζρχζεη απηή ε
ξχζκηζε, νη θνηηεηέο απηνί ζα πξέπεη λα εμνθιήζνπλ ηηο νθεηιέο ηνπο ζηα
μελνδνρεία απφ ηηο 23 Οθησβξίνπ 2010 κέρξη θαη ηηο 18 Γεθέκβξην ηνπ 2010,
δηαθνξεηηθά ράλνπλ ην δηθαίσκα ζηέγαζεο.
2. Οη θνηηεηέο ησλ νπνίσλ ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ππεξβαίλεη ηα 12.000
επξψ, ζα ζηεγάδνληαη ζηα ζπκβεβιεκέλα μελνδνρεία θαηαβάιινληαο ηε
ζπκκεηνρή ησλ 3 επξψ εκεξεζίσο. Δμππαθνχεηαη φηη φπνηνο θνηηεηήο απηήο
ηεο εηζνδεκαηηθήο θαηεγνξίαο δελ έρεη εμνθιήζεη ηηο πξνεγνχκελεο νθεηιέο
ηνπ θαηά ηελ άθημή ηνπ ζην μελνδνρείν απφ 9 Ιαλνπαξίνπ 2011 θαη κεηά,
ράλεη ην δηθαίσκα ζηέγαζεο.
Ο ηξφπνο θαηαβνιήο ησλ 3 επξψ εκεξεζίσο απφ 9 Ιαλνπαξίνπ 2011 θαη κεηά,
έρεη σο αθνινχζσο:
 Καηά ηελ άθημή ηνπ ηνλ Ιαλνπάξην ν θνηηεηήο, πξνθαηαβάιιεη ην
αλαινγνχλ πνζφ γηα έλα δεθαπελζήκεξν. Σν ίδην ηζρχεη γηα θάζε
επφκελν δεθαπελζήκεξν κέρξη θαη ηηο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα.
 Ακέζσο κεηά ηηο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα θαη θαηά ηελ άθημή ηνπ ζην
μελνδνρείν, ν θνηηεηήο πξνθαηαβάιιεη νιφθιεξν ην πνζφ πνπ ηνπ
αλαινγεί κέρξη θαη ην ηέινο ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ Ινπλίνπ ηνπ
2011.
 Δπηζεκαίλεηαη φηη έλαο θνηηεηήο κπνξεί λα απνπζηάζεη γηα δηάζηεκα
πάλσ απφ 7 εκέξεο, ρσξίο λα πιεξψζεη θαη ρσξίο λα ράζεη ην






δηθαίσκα ζηέγαζεο, ΜΙΑ κφλνλ θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδ.
Έηνπο, αθνχ πξψηα ελεκεξψζεη ην μελνδνρείν θαη ην Σκήκα
Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο. Ωο απνπζία ζεσξείηαη θαη ε αλαρψξεζε απν ην
μελνδνρείν πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απν 7 εκέξεο πξηλ ηελ εθάζηνηε
απψηαηε εκεξνκελία αλαρψξεζεο ησλ δηαθνπψλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ,
Πάζρα θαη θαινθαηξηνχ.
Δπηζεκαίλεηαη επίζεο, φηη γηα απνπζίεο θάησ ησλ 7 εκεξψλ ν θνηηεηήο
ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θαη γηα ηα
δηαζηήκαηα απηά.
Δπίζεο, θαηά ηελ εμεηαζηηθή ηνπ επηεκβξίνπ 2011, ν θνηηεηήο
πξνθαηαβάιιεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ γηα νιφθιεξν ηνλ κήλα επηέκβξην,
κε ηελ άθημή ηνπ ζην μελνδνρείν. Δάλ σζηφζν δηακείλεη γηα
κηθξφηεξν δηάζηεκα, ηφηε ηνπ επηζηξέθεηαη ε δηαθνξά.
Σέινο, ηα μελνδνρεία ππνρξενχληαη ζηελ έθδνζε Απφδεημεο Παξνρήο
Τπεξεζηψλ γηα ηε δηακνλή ησλ θνηηεηψλ θαη γηα ην πνζφ πνπ
αληηζηνηρεί ζηε ζπκκεηνρή ηνπο, ησλ 3 επξψ εκεξεζίσο. Οη θνηηεηέο
δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ ηηο Απνδείμεηο απηέο θαη λα ηηο
ρξεζηκνπνηήζνπλ λφκηκα είηε ζηηο Γειψζεηο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο
ησλ ίδησλ ή ησλ γνλέσλ ηνπο, είηε γηα ηελ παξνρή απφ ην Γεκφζην
άιισλ δηεπθνιχλζεσλ.

Σν πιήξεο θείκελν ηεο ππνγξαθείζαο Σξνπνπνηεκέλεο χκβαζεο, ηνπο φξνπο
θαη ζπκθσλίεο ηεο νπνίαο ν θνηηεηήο πξέπεη λα απνδέρεηαη θαηά ηελ άθημή ηνπ ζην
μελνδνρείν καηά ηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, δηαθνξεηηθά ζα ράλεη ην δηθαίσκα
ην δηθαίσκα ζηέγαζεο, έρεη σο αθνινχζσο:
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ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΒΑΗ: …………./2010

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΡΙΘΜ 49/2010  Τ Μ Β Α  Η
ηελ Κέξθπξα, ζήκεξα ζηηο ………. / ………. / 2010, εκέξα …………….. , νη
ππνγξάθνληεο ην ζπκθσλεηηθφ απηφ, αθελφο κελ ν Καζεγεηήο θ. Γεκήηξηνο
Σζνπγθαξάθεο, Πξύηαλεο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, πνπ ελεξγεί ελ πξνθεηκέλσ
ππό ηελ ηδηόηεηά ηνπ, σο λόκηκνο εθπξόζσπνο, ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε Α.Φ.Μ.:
090042720, Γ.Ο.Τ.: Α΄ Κεξθύξαο, επσλπκία «ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ» θαη
έδξα ζηελ Κέξθπξα (νδόο Ρηδνζπαζηώλ Βνπιεπηώλ αξ. 7), πνπ ζην εμήο ζα
απνθαιείηαη ράξε ζπληνκίαο «Παλεπηζηήκην» θαη αθεηέξνπ δε ν θ.
..................... σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξίαο.............. πνπ ζην εμήο ζα
απνθαιείηαη ράξηλ ζπληνκίαο «εθκηζζώηξηα» ή «μελνδόρνο», αθνύ έιαβαλ
ππόςε:
1) ηελ απφθαζε ηνπ ΤΠΔΠΘ Δ5/7359/19-10-87 ΦΔΚ 568Β΄, πνπ θπξψζεθε κε
ην Ν.1771/88
2) Σνλ αξηζκ. 1810/5-5-2010 Αλνηθηφ Γηεζλή Γηαγσληζκφ γηα ηελ ζηέγαζε ησλ
θνηηεηψλ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ
3) ηηο απφ 20/04/2010 , 13/07/2010 θαη 12/10/2010 Απνθάζεηο ηνπ Πξπηαληθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ
4) ηελ αξηζκ. ............/21-6-2010 νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξίαο .......
μελνδνρείν................
ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη απνδέρηεθαλ ακνηβαία ηα εμήο :
1. Η εθκηζζψηξηα εηαηξεία πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «μελνδφρνο» δειψλεη φηη έρεη
ζηελ απνθιεηζηηθή ηεο θπξηφηεηα, λνκή, θαηνρή, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ην
μελνδνρείν «ΑΣΡΟΝ».
Σν Ιφλην Παλεπηζηήκην κε ηελ απφ 13/07/2010 Απφθαζε ηνπ Πξπηαληθνχ
πκβνπιίνπ δήισζε φηη κηζζψλεη έσο εμήληα έμη (66) θιίλεο θαηά απνθιεηζηηθή ηνπ πάληα
βνχιεζε θαη επηινγή θαη φηη ζα θαηαβάιεη ζηελ εθκηζζώηξηα σο κίζζσκα ην πνζό πνπ
πξνθύπηεη από ηνλ αξηζκό ησλ θιηλώλ ησλ ζηεγαδνκέλσλ θνηηεηώλ, επί ηεο ηηκήο
εθάζηεο θιίλεο (ηηκή θιίλεο Υ αξηζκό ζηεγαδνκέλσλ θνηηεηώλ). Σν κίζζωκα
ζπκθωλείηαη ξεηά ζην πνζό ηωλ 9€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) αλά θιίλε έωο θαη
22/10/2010. ηελ ηηκή απηή πεξηιακβάλνληαη ν Φ.Π.Α., ηέινο ραξηνζήκνπ θαη θάζε ηέινο,
θφξνο, ή άιιε επηβάξπλζε. Πέξαλ ηνπ πνζνχ ησλ 9,00 επξψ, νπδεκία άιιε νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε ζα έρεη ην Ιφλην Παλεπηζηήκην απφ ηελ κίζζσζε απηή. Από 23/10/2010 από το
ποσό των 9€ ανά κλίνη τα 3 € βαρύνουν τον επιθυμούντα να στεγαστεί υοιτητή, θαη ην
ππόινηπν ην Ιόλην Παλεπηζηήκην, εθηόο ζρεηηθήο εγγξάθνπ δειώζεωο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ πξνο
ηελ εθκηζζώηξηα κε ηελ νπνία ζα απαιιάζζνληαη νξηζκέλνη θνηηεηέο από ηελ θαηαβνιή ηνπ

άλω πνζνύ ηωλ 3€, ηνπ νπνίνπ ηελ θαηαβνιή ζα αλαιακβάλεη ην Παλεπηζηήκην. Τν πνζό ηωλ
3€ εκεξεζίωο πνπ νθείιεη λα θαηαβάιιεη ν ζηεγαδόκελνο θνηηεηήο, ε εθκηζζώηξηα ζα ην
εηζπξάηηεη άκεζα θη απεπζείαο από θάζε ζηεγαδόκελν θνηηεηή, ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ κε
ππέρνληνο νπδεκία πεξαηηέξω αλάκεημε ή ππνρξέωζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ απηνύ. Από
01/01/2011 ηζρύεη αλά θιίλε ην πνζό ηωλ 8,25€ πιένλ ΦΠΑ από ην νπνίν ηα 3€ βαξύλνπλ ηνλ
επηζπκνύληα λα ζηεγαζηεί ωο αλωηέξω.
ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη αλάγθε ζηέγαζεο θνηηεηή ή θνηηήηξηαο ζε κνλφθιηλν
δσκάηην (κνλφο αξηζκφο αγνξηψλ – θνξηηζηψλ) ην νπνίν δελ ππάξρεη δηαζέζηκν ζην
μελνδνρείν, ηφηε ζα ζηεγαζηεί ππνρξεσηηθά απφ ην μελνδνρείν ζε δίθιηλν δσκάηην ρσξίο
επηβάξπλζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ηελ επηπιένλ θιίλε.
ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη αλάγθε κεηαθίλεζεο ησλ θνηηεηψλ απφ ην έλα δσκάηην
ζην άιιν ηνπ ηδίνπ μελνδνρείνπ, ζα γίλεηαη κφλν κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ην Παλεπηζηήκην.
ε πεξίπησζε πξνζσξηλήο ή κφληκεο ή ιφγσ ησλ δηαθνπψλ απνρψξεζεο θνηηεηή απφ ην
μελνδνρείν, ε εθκηζζψηξηα δχλαηαη λα πξνβεί ζε κεηαθίλεζε ηνπ ζπγθαηνίθνπ ηνπ
απνρσξνχληνο ζε άιιν δσκάηην ηνπ ίδηνπ μελνδνρείνπ.
2. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο είλαη απφ 1-10-2010 κέρξη 30-9-2011,εθηφο ησλ
πεξηφδσλ δηαθνπψλ Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη ζέξνπο θαη ζα αξρίζεη κεηά ηελ ππνγξαθή
ηνπ πξσηνθφιινπ παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ησλ δσκαηίσλ. πγθεθξηκέλα ζπκθσλείηαη φηη:
Γηα ηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ νη θνηηεηέο ζα παξαδψζνπλ ηα δσκάηηά ηνπο ζηηο
18/12/2010 θαη ψξα 12:00 ην κεζεκέξη θαη ζα επηζηξέςνπλ ζηηο 9/01/2011, νπφηε θαη απφ
ψξα 12:00 ην κεζεκέξη, ζα ηα παξαιακβάλνπλ ειεχζεξα πξνο ρξήζε απηψλ.
2. Γηα ηηο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα νη θνηηεηέο ζα παξαδψζνπλ ηα δσκάηηά ηνπο ζηηο 16/4/2011
θαη ψξα 12:00 ην κεζεκέξη θαη ζα επηζηξέςνπλ ζηηο 01/5/2011, νπφηε θαη απφ ψξα 12:00
ην κεζεκέξη ζα ηα παξαιακβάλνπλ ειεχζεξα πξνο ρξήζε απηψλ.
3. Γηα ηηο δηαθνπέο ηνπ ζέξνπο, νη θνηηεηέο ζα παξαδψζνπλ ηα δσκάηηά ηνπο ηελ 26/6/2011
θαη ψξα 12:00 ην κεζεκέξη, θαη ζα δχλαηαη λα επηζηξέθνπλ απφ ηελ 4/9/2011 νπφηε θαη απφ
ψξα 12:00 ην κεζεκέξη ζα ηα παξαιακβάλνπλ ειεχζεξα πξνο ρξήζε απηψλ.
Καηά ηα ρξνληθά απηά δηαζηήκαηα ζπκθσλείηαη φηη ην Παλεπηζηήκην δελ ζα νθείιεη
κίζζσκα, ή άιιε νθεηιή, ελψ ζπγρξφλσο ε εθκηζζψηξηα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα
θπιάμεη επηκειψο ηα πξνζσπηθά αληηθείκελα ησλ θνηηεηψλ, πνπ απηνί ζα ζπγθεληξψζνπλ
εγθαίξσο ζε εηδηθφ ρψξν πνπ απηή δηαζέηεη θαη ζα ηνπο ηνλ αλαθνηλψλεη θάζε θνξά
ηνπιάρηζηνλ επηά ( 7 ) εκέξεο πξν ηεο αλαρσξήζεψο ηνπο.
3. Σα ελνηθηαδφκελα απφ ην Ιφλην Παλεπηζηήκην δσκάηηα, ηίζεληαη ζηε δηάζεζή ηνπ απφ ηελ
ππνγξαθή απηήο ηεο ζχκβαζεο θαη δηαηίζεληαη πεξαηηέξσ γηα ρξήζε απφ ηνπο θνηηεηέο,
χζηεξα απφ έγγξαθε εληνιή θαη ππφδεημε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Η έγγξαθε απηή εληνιή
απνηειεί ηνλ απνθιεηζηηθφ θαη κφλν ηξφπν απφδεημεο, φηη ν ζπγθεθξηκέλνο θνηηεηήο
δηθαηνχηαη λα δηακέλεη ζην μελνδνρείν θαη γηα πνην ρξνληθφ δηάζηεκα. Η εληνιή απηή
κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη κνλνκεξψο απφ ην Ιφλην Παλεπηζηήκην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπκβαηηθήο ζρέζεσο.
4 Η εθκηζζψηξηα δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε απέλαληη ζην Ιφλην
Παλεπηζηήκην λα παίξλεη κε δαπάλεο ηεο ηα πξνζήθνληα κέηξα γηα ηελ έμσζε θνηηεηή, πνπ
εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζην μελνδνρείν παξά ηελ αληίζεηε εληνιή ηνπ Ιδξχκαηνο.
πκθσλείηαη φηη, εθφζνλ ε εθκηζζψηξηα δελ ηεξεί ηηο έγγξαθεο εληνιέο ηνπ Ιφληνπ
Παλεπηζηήκηνπ, απηφ, φρη κφλν δελ νθείιεη κίζζσκα γηα ηελ αλά πεξίπησζε δηακνλή, αιιά
επηθπιάζζεηαη γηα θάζε δηθαίσκα απνδεκηψζεσο γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ή δεκηά ηνπ.
5. Οη θνηηεηέο απνιακβάλνπλ ηελ ίδηα κεηαρείξηζε πνπ έρνπλ νη ππφινηπνη έλνηθνη ηνπ
μελνδνρείνπ θαη έρνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ θαλνληζκφ
ζηέγαζεο, ηε παξνχζα ζχκβαζε θαη φιεο ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο
μελνδνρείσλ.

ε πεξίπησζε παξαβηάζεψο ηνπο, ην Παλεπηζηήκην δελ θέξεη θακία επζχλε, αιιά ε
εθκηζζψηξηα, έρεη ην δηθαίσκα λα ελεξγήζεη κε έμνδά ηεο ηα λφκηκα.
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΜΦΩΝΙΔ:
Δηδηθφηεξα νη ζπκβαιιφκελνη ζπκθσλνχλ πεξαηηέξσ φηη:
5.Α.1. Οη δηακέλνληεο θνηηεηέο κπνξνύλ:
5.Α.2. Να αιιάδνπλ δσκάηην χζηεξα απφ ελεκέξσζε ηεο εθκηζζψηξηαο, εάλ απηφ είλαη
εθηθηφ.
5.Α.3. Να ρξεζηκνπνηνχλ ξαδηφθσλα, καγλεηφθσλα θαη άιιεο ζπζθεπέο ειεθηξηθέο ή
ειεθηξνληθέο, θαηά ηξφπν φκσο πνπ λα κε πξνθαινχλ ζνξχβνπο, λα κελ ελνρινχλ ηνπο
ινηπνχο ελνίθνπο θαη λα κελ παξαβηάδνπλ ηνπο φξνπο αζθαιείαο ηνπ μελνδνρείνπ ησλ
άιισλ ελνίθσλ θ.η.ι.
5.Α.4. Να δεηήζνπλ ηελ ηνπνζέηεζε ελφο ηξαπεδηνχ ή δχν, εθφζνλ ην επηηξέπεη ν
ρψξνο, γηα λα δηαβάζνπλ.
5.Α.5. Μεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ μελνδφρν, ή ηνλ δηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο λα
εμεπξεζεί ν θαηαιιειφηεξνο ηξφπνο, ψζηε νη θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο
ηνπο λα κπνξνχλ λα παξαζθεπάδνπλ θάπνηα ξνθήκαηα.
5.Α.6. Να δέρνληαη επηζθέςεηο θαλνληθά ζην ζαιφλη ηνπ μελνδνρείνπ. Δλψ ζηα δσκάηηα
επηηξέπεηαη λα ηνπο επηζθέπηνληαη κέρξη ηηο 24:00 θνηηεηέο ή ζπγγελείο πνπ
απνδεηθλχνπλ απηή ηελ ηδηφηεηα κε ηξίπηπρν, ηαπηφηεηα ή νπνηνδήπνηε άιιν απνδεηθηηθφ
κέζν. Δηδηθά γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο νη θνηηεηέο - επηζθέπηεο κπνξνχλ λα
παξακέλνπλ ζηα δσκάηηά ηνπο θαη πέξαλ ηηο 24:00 ππφ ηνλ φξν φηη δελ ελνριείηαη ν
ζχλνηθνο θνηηεηήο.
5.Β.1. Οη θνηηεηέο δελ επηηξέπεηαη:
5.Β.2. Να ζπγθεληξψλνληαη ζηνπο δηαδξφκνπο, λα ζνξπβνχλ, λα ελνρινχλ ή λα
παξαβηάδνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ γχξσ ηνπο.
5.Β.3. Να νξγαλψλνπλ ζπγθεληξψζεηο, δηαζθεδάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηνπ μελνδνρείνπ
ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Γ/λζεσο ηνπ μελνδνρείνπ, πνπ κπνξεί λα ηε
ρνξεγεί ή φρη θαηά ηελ θξίζε ηεο.
5.Β.4. Να ξππαίλνπλ ηνπο ρψξνπο ηνπ μελνδνρείνπ (κε αθίζεο, απηνθφιιεηα, ζπλζήκαηα,
αλαθνηλψζεηο θι.π.), ελψ κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχλ ζηα δσκάηηά ηνπο αθίζεο κε ηξφπν πνπ
λα κε ξππαίλνπλ ηνπο ηνίρνπο.
5.Β.5. Να πξνθαινχλ θζνξέο ζε θηλεηά θαη αθίλεηα πξάγκαηα πέξαλ ηεο ζπλήζνπο
ρξήζεο.
5.Β.6. Να ηειεθσλνχλ απφ δσκάηην ζε δσκάηην κεηά ηηο 24:00 κ.κ. θαη πξηλ ηηο 07:00π.κ.
5.Β.7. Να πεηάλε αληηθείκελα απφ ηα κπαιθφληα.
5.Β.8. Να απιψλνπλ ξνχρα ζηα κπαιθφληα, εθφζνλ ην μελνδνρείν ηνπο δηαζέηεη άιιν
θαηάιιειν ρψξν.
5.Β.9. Να κεηαθέξνπλ απφ δσκάηην ζε δσκάηην έπηπια ή άιια αληηθείκελα ρσξίο ηε
ζπλαίλεζε ηνπ μελνδφρνπ, ή ηνπ Γ/ληή ηεο επηρείξεζεο.
5.Β.10. Να παξελνρινχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηνπο ινηπνχο ελνίθνπο ηνπ μελνδνρείνπ.
5.Β.11. Να ζπκπεξηθέξνληαη απξεπψο ηφζν ζην μελνδφρν φζν θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο
ηνπ μελνδνρείνπ.
Κάζε έλνηθνο θνηηεηήο απνδέρεηαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο παξαπάλσ φξνπο. Η
απνδνρή ηεθκαίξεηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ν θνηηεηήο αξρίδεη λα ζηεγάδεηαη ζην μελνδνρείν.
ε πεξίπησζε κε ζπκκνξθψζεψο ηνπ ζε θάπνην ή θάπνηνπο φξνπο ε εθκηζζψηξηα έρεη ην
δηθαίσκα λα επηδηψμεη ηελ εθθέλσζε ησλ δσκαηίσλ αθνχ εηδνπνηήζεη γξαπηψο ην
Πξπηαληθφ πκβνχιην ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ.

6. Οη θνηηεηέο πνπ δήηεζαλ θαη ζηεγάζηεθαλ θαηά ηξφπν πνπ πξνβιέπεη ε παξνχζα
ζχκβαζε είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηακέλνπλ ζην κηζζσκέλν δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ.
Φνηηεηήο πνπ δελ δηακέλεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ζην δσκάηην, νθείιεη λα εηδνπνηήζεη
ακέζσο ηε Γ/λζε ηνπ μελνδνρείνπ θαη ην Ιφλην Παλεπηζηήκην, ην νπνίν, εθφζνλ θξίλεη
ακέζσο, ή ην πνιχ κεηά ηελ πάξνδν κηαο εβδνκάδαο, δχλαηαη λα παξαρσξήζεη ζε άιιν
θνηηεηή ην δσκάηην. Δπίζεο ε Γηεχζπλζε ηνπ μελνδνρείνπ ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί
έγθαηξα θαη γξαπηψο ην Ιφλην Παλεπηζηήκην, γηα ηελ απνρψξεζε νπνηνπδήπνηε θνηηεηή
απφ ην μελνδνρείν, άιισο ην Παλεπηζηήκην νπδεκία ππνρξέσζε έρεη θαηά ηεο
εθκηζζψηξηαο, απφ ηνλ αλσηέξσ ιφγν.
Η κε δηακνλή θνηηεηή ζην μελνδνρείν έσο 7 εκέξεο δελ ινγίδεηαη σο αλαρψξεζε ηνπ απφ
ην μελνδνρείν θαη ν θνηηεηήο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ησλ 3€
εκεξεζίσο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έσο 7 εκέξεο κε δηακνλήο ηνπ ζην μελνδνρείν. ε
πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ θνηηεηή άλσ ησλ 7 εκεξψλ απφ ην μελνδνρείν απηφο
ππνρξενχηαη λα αθαηξέζεη ηα πξάγκαηα ηνπ απφ ην δσκάηην, δηαθνξεηηθά ζπλερίδεη λα
ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ησλ 3€ εκεξεζίσο. Καηά ηελ επηζηξνθή
ηνπ, ν θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί εγγξάθσο ην μελνδνρείν γηα ηελ εκεξνκελία
επηζηξνθήο ηνπ ηνπιάρηζηνλ 5 εκέξεο πξηλ ηελ επηζηξνθή ηνπ. ε πεξίπησζε δε θαηά ηελ
νπνία δελ έιζεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αλσηέξνπ εγγξάθνπ εηδνπνηήζεσο ηνπ,
ζεσξείηαη φηη επέζηξεςε απφ ηελ άλσ εκεξνκελία θαη ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ ησλ 3€ εκεξεζίσο απφ ηεο αλσηέξσ εκεξνκελίαο θαη αλεμαξηήησο ηεο
εκεξνκελίαο αθίμεσο ηνπ.
Κάζε θνηηεηήο δηθαηνχηαη θαζ` φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο λα αλαρσξεί απφ ην
μελνδνρείν πέξαλ ησλ 7 εκεξψλ κία θαη κφλν θνξά. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εηο ηελ
παξάγξαθν απηή αλαθεξνκέλσλ σο αλαρψξεζε ηνπ ζεσξείηαη θαη ε πξηλ ηηο δηαθνπέο ησλ
Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη θαινθαηξηνχ αλαρψξεζε ηνπ απφ ην μελνδνρείν πξηλ ηελ
εθάζηνηε αλαγξαθφκελε ζηε ζχκβαζε σο απψηαηε εκεξνκελία αλαρψξεζεο ησλ θνηηεηψλ
ή ηελ εθάζηνηε εκεξνκελία αλαρψξεζεο ησλ θνηηεηψλ πνπ αλαθνηλψλεηαη απφ ην
Παλεπηζηήκην. Π.ρ. θνηηεηήο πνπ αλαρψξεζε πέξαλ ησλ 7 εκεξψλ πξηλ ηηο δηαθνπέο ησλ
Υξηζηνπγέλλσλ θαη μαλαγχξηζε πξηλ ηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ή θνηηεηήο πνπ
αλαρψξεζε γηα ηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ζηηο 16/12 ή ζηηο 6/12, ζεσξείηαη φηη
παξακέλεη αδηαιείπησο εηο ην μελνδνρείν απφ ηελ εθάζηνηε άθημε ηνπ κεηά ηηο δηαθνπέο ησλ
Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα έσο ηηο 16/4 θαη 25/6/2011 αληίζηνηρα αλεμαξηήησο εκεξνκελίαο
αλαρψξεζεο ηνπ.
7. Σν Παλεπηζηήκην επηπιένλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο επνπηείαο ηεξήζεσο ησλ φξσλ ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ μελνδνρείσλ θαζώο θαη ηνλ
έιεγρν ηεο εθκηζζώηξηαο είηε δηα ηεο επηηξνπήο ζηέγαζεο, είηε κε άιιν
εμνπζηνδνηεκέλν από απηό άηνκν θαη ζπλνκνινγείηαη ξεηά όηη ζα εμππεξεηείηαη θαη
δηεπθνιύλεηαη από ηνλ μελνδόρν ζηελ άζθεζε απηήο ηεο επνπηείαο.
8. πλνκνινγείηαη φηη ε εθκηζζψηξηα (μελνδφρνο) έρεη ηε ξεηή θαη αλαληίξξεηε
ππνρξέσζε λα παξέρεη ζπλερή θαη επαξθή ζέξκαλζε ζηα δσκάηηα ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε
δηάξθεηα φιεο ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ, επίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κελψλ Ινπλίνπ θαη
επηεκβξίνπ ζα παξέρεηαη ςχμε δηα θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ, εθφζνλ νη θνηηεηέο ην
επηζπκνχλ.
9. πλνκνινγείηαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ μελνδφρνπ αιιά θαη
ησλ εξγαδνκέλσλ ζην μελνδνρείν πξέπεη λα είλαη επγελήο, θφζκηα θαη πξέπνπζα πξνο
φινπο ηνπο δηακέλνληεο θνηηεηέο.
10. Σν Ιφλην Παλεπηζηήκην έρεη ην δηθαίσκα λα απμνκεηψλεη ηα δσκάηηα αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο ηνπ.

11. Η εθκηζζψηξηα ππνρξεψλεηαη λα δηαηεξεί ειεχζεξα θαη θαηάιιεια γηα ελνηθίαζε θαη
ζηε δηάζεζε ηνπ Ινλίνπ Παλ/κίνπ ηα ζπκθσλεζέληα δσκάηηα, νπνηεδήπνηε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ππφ ηνλ φξν ηεο ελεκέξσζήο ηεο απφ ην Ιφλην Παλεπηζηήκην
πξν δχν (2) εκεξψλ.
Δηδηθόηεξα θάζε θνηηεηήο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηεί εγγξάθσο ην μελνδνρείν γηα ηελ
εκεξνκελία επηζηξνθήο ηνπ κεηά ηηο δηαθνπέο ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπιάρηζηνλ 2 εκέξεο
πξηλ, ζε πεξίπησζε δε θαηά ηελ νπνίαλ δελ έιζεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αλσηέξσ
εγγξάθνπ εηδνπνηήζεσο ηνπ ε νπνία κπνξεί λα γίλεη θαη κε ΦΑΞ, ζεσξείηαη όηη
επέζηξεςε από ηελ άλσ εκεξνκελία θαη ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή ηεο ζπκκεηνρήο
ηνπ ησλ 3 επξώ εκεξεζίσο από ηεο αλσηέξσ εκεξνκελίαο θαη αλεμαξηήησο ηεο
εκεξνκελίαο άθημεο ηνπ.
Η παξαρψξεζε ησλ θιηλψλ ζηνπο θνηηεηέο ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ κεηά απφ
έγγξαθε εληνιή ηνπ Παλ/κίνπ πξνο ηελ εθκηζζψηξηα. Κάζε θνηηεηήο δένλ λα εθνδηάδεηαη
κε έλα εηδηθφ δειηίν ελνηθίαζεο.
12. α) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ηα δσκάηηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
ΔΟΣ πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. ε πεξίπησζε κε ζπκκνξθψζεσο ηνπ ζε επαλεηιεκκέλεο
ππνδείμεηο ηνπ ΔΟΣ, ην Παλεπηζηήκην έρεη δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηελ θαηαβνιή ηεο
πιεξσκήο, κέρξη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή λα πξνβεί ζηε κνλνκεξή ιχζε ηεο
ζχκβαζεο.
β) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθέξεη δσξεάλ ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ (internet) ζε
φια ηα δσκάηηα ησλ θνηηεηψλ θαζψο θαη ζε δηαθεθξηκέλν θνηλφρξεζην ρψξν ηνπ
μελνδνρείνπ κε ηηο απαξαίηεηεο δηεπθνιχλζεηο.
13. Σν Ιφλην Παλεπηζηήκην δελ έρεη θακία ππνρξέσζε γηα απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα
βιάβεο ή δεκηέο ησλ δσκαηίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλήζε ρξήζε ή θαθή θαηαζθεπή
θαη απφ ηπραίν γεγνλφο ή αλσηέξα βία.
14. Φζνξέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ή ζηνλ εμνπιηζκφ ελ γέλεη ηνπ μελνδνρείνπ, πνπ δελ
πξνέξρνληαη απφ ηε ζπλήζε θαη θαλνληθή ρξήζε βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ηνλ
έλνηθν θνηηεηή θαη απνθαζίζηαληαη κε πιήξεηο δαπάλεο ηνπ. Η εθκηζζψηξηα έρεη ην
δηθαίσκα λα ζηξαθεί κφλνλ ελαληίνλ ηνπ, ρσξίο θακία αλάκεημε ή επζχλε, έζησ θαη
εγγπεηηθή ηνπ Παλ/κίνπ, θαηά ηνπ νπνίνπ νπδεκία έρεη αμίσζε.
15. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα ελεξγεί ζηα δσκάηηα ηηο
αλαγθαίεο επηζθεπέο θαη λα επηδηνξζψλεη ηηο εθ ζπλήζνπο ρξήζεσο θζνξέο, εληφο επιφγνπ
πξνζεζκίαο απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ ή θαη ρσξίο
εηδνπνίεζε.
16. Καηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ θνηηεηψλ ζην μελνδνρείν δελ επηηξέπεηαη ν
μελνδφρνο λα πξνβαίλεη ζε εξγαζίεο επηζθεπψλ ηνπ μελνδνρείνπ, εθηφο ησλ βιαβψλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ ζπλήζε ρξήζε.
ε πεξίπησζε πνπ ν μελνδφρνο πξνβεί ζε εξγαζίεο επηζθεπψλ ηνπ μελνδνρείνπ θαηά ηε
δηάξθεηα πνπ παξακέλνπλ θνηηεηέο ζ΄ απηφ, ην Παλεπηζηήκην έρεη ην δηθαίσκα επηβνιήο
πνηληθήο ξήηξαο κέρξη θαη ηελ παξαθξάηεζε ηνπ πνζνχ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πνπ
έρεη θαηαηεζεί, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
17. πκθσλείηαη φηη ν μελνδφρνο, εθφζνλ εθκηζζψλεη δσκάηηα ζε θνηηεηέο πνπ δελ έρνπλ
δηθαίσκα ζηέγαζεο ή ζε ππαιιήινπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζα ηα πξνζθέξεη κε έθπησζε
ηνπιάρηζηνλ 50 %.
18. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα δσκάηηα πνπ βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ Ινλίνπ Παλ/κίνπ,
παξακέλνπλ πάληνηε αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ μελνδνρείνπ θαη ε παξνπζία ηνπ Ινλίνπ
Παλ/κίνπ ζ΄ απηφ δε κπνξεί λα εξκελεπζεί φηη ππνθαζηζηά ηελ θπξηφηεηα ή δηαρείξηζε
ηνπ μελνδνρείνπ. Η εθκηζζψηξηα έρεη πάληνηε ηνλ απφιπην έιεγρν νιφθιεξνπ ηνπ
μελνδνρείνπ θαη ε παξνπζία ησλ θνηηεηψλ είλαη ζρέζεηο πειαηψλ πξνο μελνδνρείν, φπσο
πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία.

19. Δάλ ην αθίλεην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πεξηέιζεη κε νπνηνδήπνηε λφκηκν
ηξφπν ζηελ θπξηφηεηα,
λνκή επηθαξπία, ρξήζε θιπ άιινπ πξνζψπνπ, ε ζχκβαζε
ζπλερίδεηαη αλαγθαζηηθά ζην πξφζσπν ηνπ λένπ ηδηνθηήηε λνκέσο, επηθαξπσηή, ρξήζηε
θιπ, ν νπνίνο ζα ζεσξείηαη εθεμήο σο αλάδνρνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο θαηαζέζεη ηνπο
ζρεηηθνχο ηίηινπο ζην Παλεπηζηήκην θαη ην Πξπηαληθφ πκβνχιην απνθαζίζεη ζεηηθά
πεξί απηνχ.
20. Ο ηδηνθηήηεο νθείιεη λα έρεη ην αθίλεην αζθαιηζκέλν θαηά ππξφο, ζηελ αληίζεηε
πεξίπησζε ην Παλεπηζηήκην απαιιάζζεηαη απφ θάζε ππνρξέσζε γηα ηηο δεκηέο πνπ ηπρφλ
ζα πξνμελεζνχλ ζην αθίλεην απφ ππξθαγηά.
21. πκθσλείηαη φηη, εθφζνλ ην Ιφλην Παλεπηζηήκην απνθηήζεη άιιν ρψξν ζηέγαζεο ησλ
θνηηεηψλ ηνπ, είηε ηδηφθηεην είηε πξνζθεξφκελν κε επλντθφηεξνπο φξνπο, ή γίλεη
ηδηνθηήηεο ηνπ μελνδνρείνπ, ή αιιάμεη ε κνξθή ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεο πνπ ην ζπλδέεη κε
ηελ αληηζπκβαιιφκελε, ή ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ή δελ ππάξμεη αθψιπηε ξνή ησλ
ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ απφ ην Τπνπξγείν, δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη νπνηεδήπνηε αδεκίσο
ηε ζχκβαζε απηή. Η εθκηζζψηξηα δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε κφλν γηα ππαίηην
ιφγν πνπ ζα αθνξά ζε παξάβαζε ησλ απφ ηε ζχκβαζε απνξξενπζψλ νπζηαζηηθψλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
22. Σν Παλεπηζηήκην δχλαηαη λα πξνβεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζε κνλνκεξή
ιχζε απηήο, ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ αλ:
α. Μεηαθέξεη ηνπο ζηεγαδφκελνπο θνηηεηέο ζε θηίξην ηδηνθηεζίαο ηνπ.
β. Πξνβεί ζε απηφ απφ ηξίην ή δσξεάλ ρξήζε θαηαιιήινπ αθηλήηνπ γηα ηνλ
ππφινηπν ρξφλν ηεο κίζζσζεο.
γ. Μεησζεί ν αξηζκφο ησλ δηθαηνπκέλσλ ζηέγαζεο θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζχκβαζεο ψζηε ηα δσκάηηα λα κελ είλαη απαξαίηεηα.
δ. Σν μελνδνρείν δελ πιεξνί ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη θαηάιιειεο δηαβίσζεο ησλ
θνηηεηψλ (θαζαξηφηεηα,
ςχμε-ζέξκαλζε, χδξεπζε θιπ).
Γηα ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ απαηηείηαη εηδνπνίεζε πξνο ηνλ
αλάδνρν δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ιχζεο ηεο.
23. Η παξνχζα ζχκβαζε ζπλνδεχεηαη απφ ην παξάξηεκα πνπ πεξηιακβάλεη θαηάζηαζε
ησλ θνηηεηψλ πνπ ζηεγάδνληαη.
ε πεξίπησζε πηψρεπζεο, θαηάζρεζεο εηο βάξνο ηεο, ή δηάιπζεο ηεο εθκηζζψηξηαο,
πιένλ ησλ άιισλ λνκίκσλ γη απηήλ δπζκελψλ ζπλεπεηψλ, ην πνζφλ ηεο αλαγξαθνκέλεο
εγγχεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, ην νπνίνλ εθηφο απηνχ δηθαηνχηαη
άκεζα λα αζθήζεη θάζε λφκηκν δηθαίσκα θαη αμίσζή ηνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε
είδνπο δεκίαο θαη βιάβεο ηνπ απφ ηελ εθκηζζψηξηα.
πκθσλείηαη ξεηά αθφκε φηη ζε πεξίπησζε εθπνηήζεσο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ
μελνδνρείνπ εμ επαρζνχο ή ραξηζηηθήο αηηίαο, ε εθκηζζψηξηα, φπσο άιισζηε ηζρχεη θαη
γηα φινπο ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνλ
εηδηθφ δηάδνρφ ηεο γηα ηελ παξνχζα κίζζσζε θαη λα πεξηιάβεη φξν ζην ζπκβφιαην, ην
νπνίν ζα θαηαξηηζζεί, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν εηδηθφο δηάδνρνο ζα αλαδερζεί ηα εθ ηεο
παξνχζεο κηζζψζεσο δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο εθκηζζψηξηαο, λα γίλεη δε
κλεία ηεο κηζζψζεσο θαηά ηα νπζηψδε απηήο ζεκεία ζην ζπκβφιαην, θαζψο θαη κλεία ηνπ
παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ θαη ππνρξέσζε ηήξεζήο ηνπ θαζ΄ φιεο ηνπ ηηο δηαηάμεηο θαη
φξνπο.
αθψο ελλνείηαη εδψ φηη ε ίδηα ππνρξέσζε ζεβαζκνχ θαη εθηέιεζεο φισλ ησλ φξσλ ηνπ
παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ, ηζρχεη θαη γηα ηνπο θαζνιηθνχο δηαδφρνπο ηεο εθκηζζψηξηαο.
24. Οηηδήπνηε νλνκαζηεί παξάξηεκα απηήο ηεο ζχκβαζεο ηζρχεη ην ίδην κε απηήλ θαη
ηνπο ινηπνχο φξνπο πνπ ζεσξνχληαη νπζηψδεηο θαη απαξάβαηνη. Σξνπνπνίεζε ή
ζπκπιήξσζε απηψλ ησλ φξσλ γίλεηαη κφλν εγγξάθσο, κε γξαπηή ηξνπνπνηεηηθή ηεο

παξνχζαο ζχκβαζεο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ
ζπκβαιινκέλσλ επ΄ νπδελί ζεσξνχληαη φηη ελέρνπλ ζησπεξή ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο
απηήο ή νηνπδήπνηε φξνπ ηεο. Κάζε αλνρή ή θαζπζηέξεζε ή ακέιεηα ησλ
ζπκβαιινκέλσλ ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ή αμηψζεψλ ηνπο, δελ ζεσξείηαη
νχηε εξκελεχεηαη σο παξαίηεζε απφ απηά.
25. Η ζχλαςε απηήο ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο αθψιπηεο ξνήο ησλ
ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ απφ ην Τπνπξγείν.
27. Ο μελνδφρνο δηθαηνχηαη θαηά ηελ απνθιεηζηηθή απηνχ θξίζε θαη επρέξεηα λα κελ
εηζπξάηηεη κεξηθψο ή νιηθψο απφ έλαλ ή πεξηζζνηέξνπο θνηηεηέο ην νθεηιφκελν απ`
απηνχο πνζφλ ησλ 3 επξψ εκεξεζίσο.

ΔΓΓΤΗΔΙ
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε θαη αθξηβή ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο,
θαηαηέζεθε απφ ηελ εηαηξεία πνπ ζπκβάιιεηαη εδψ ε ππ΄ αξηζκφ
………………………………………………………..εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ηξάπεδαο
………………………………πνζνχ ………………….επξψ. Δάλ ε εθκηζζψηξηα δελ
εθπιεξψζεη ή θαλεί ππεξήκεξε ζε θάπνηα απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πνπ πεγάδνπλ απφ
ηελ παξνχζα, ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αξηζκφ
……………..……………….εγγπεηηθή επηζηνιή, ζα θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Ινλίνπ
Παλεπηζηεκίνπ, ελψ ην ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ, έρεη ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη ηελ
απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δεκίαο ή βιάβεο ηνπ. Δπηπιένλ ην Ιφλην παλεπηζηήκην ζα
έρεη ην δηθαίσκα γηα θάζε παξάβαζε φξνπ, πξνυπφζεζεο, ή νπνηαζδήπνηε ζπκβαηηθήο
ππνρξέσζήο ηνπ πνπ πεγάδεη απφ ηελ παξνχζα λα απαηηεί θαη λα ιακβάλεη πνηληθή ξήηξα
πνζνχ απφ 100 επξψ κέρξη 3.000 επξψ θαηά πεξίπησζε, ηνπ παξαπάλσ γελνκέλνπ
πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα δεθηνχ απφ ηελ εθκηζζψηξηα.

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΚΡΑΣΗΔΙ
Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κε ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ ζα εθδίδεηαη ζην
φλνκα ηνπ αλαδφρνπ βάζεη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, (ηηκνιφγην, αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή
ελεκεξφηεηα, ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην, ζε πεξίπησζε κε απηνπξφζσπεο εκθάληζεο
ηνπ δηθαηνχρνπ θ.ι.π.) πνπ ζα ππνβάιινληαη ζηα γξαθεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, νδφο
Ρηδνζπαζηψλ Βνπιεπηψλ 7 Κέξθπξα, ηελ ηειεπηαία εκέξα θάζε κήλα κεηά ηελ αθαίξεζε
ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ ππέξ ΜΣΠΤ (3,072%) ή άιισλ Οξγαληζκψλ θαη Σακείσλ
(ραξηφζεκν 2,40 επί ηνπ πνζνχ ηεο θξαηήζεσο γηα ΜΣΠΤ). Δπίζεο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2198/94 ζα γίλεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ 8% ζηελ θαζαξή αμία ζπλαιιαγήο
ηνπ εθάζηνηε ηηκνινγίνπ.
Οη θνηηεηέο νθείινπλ λα πξνθαηαβάινπλ ζηελ εθκηζζώηξηα αλειιηπώο ην πνζό ησλ 3€
εκεξεζίσο αλά θιίλε από 23/10/2010, ζηελ αξρή ηνπ θάζε δεθαπελζήκεξνπ θαη
ζπγθεθξηκέλα ηελ 1ε θαη 16ε θάζε κήλα. Ωο ηειεπηαίν δεθαπελζήκεξν ηνπ κελόο
Απξηιίνπ ζα ππνινγίδεηαη γηα ηελ άλσ πξνθαηαβνιή όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα από
1/4/2011 έσο 16/04/2011.
πκθσλείηαη όηη ν θάζε ζηεγαδόκελνο θνηηεηήο νθείιεη λα πξνθαηαβάιεη ζηελ
εθκηζζώηξηα κε ηελ άθημε ηνπ ζην μελνδνρείν κεηά ηηο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα θαη ηνπ
θαινθαηξηνύ ην αλαινγνύλ ζε απηόλ πνζό από ην κίζζσκα ηεο θιίλεο ηνπ γηα όιν ην
ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ εθάζηνηε εκεξνκελία άθημεο ηνπ έσο ηηο 26/6/2011 θαη
30/9/2011 αληίζηνηρα.

ε πεξίπησζε αλαρώξεζεο πξηλ ηελ αλαγξαθόκελε ζηε ζύκβαζε απώηαηε εθάζηνηε
εκεξνκελία αλαρώξεζεο ησλ δηαθνπώλ Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα ή θαινθαηξηνύ
(18/12/2010, 16/4/2011 θαη 26/6/2011) ν μελνδόρνο ππνρξενύηαη λα επηζηξέςεη ζηνλ
θνηηεηή ην αληηζηνηρνύλ πνζό κόλν κία θνξά ή ηηο 18/12/2010 ή ηηο 16/4/2011 ή ηηο
26/6/2011 ή ζε θακκία πεξίπησζε, θαηά ηα εηο ηελ παξάγξαθν 6 εδάθην 3 ηνπ παξόληνο
αλαθεξόκελα.
ε πεξίπησζε αλαρώξεζεο πξηλ ηελ αλαγξαθόκελε ζηε ζύκβαζε απώηαηε εθάζηνηε
εκεξνκελία αλαρώξεζεο ηνπ επηεκβξίνπ (30/9/2011) ν μελνδόρνο ππνρξενύηαη λα
επηζηξέςεη ζηνλ θνηηεηή ην αληηζηνηρνύλ πνζό.
Φνηηεηήο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ πξνθαηαβάιιεη ην αλσηέξσ πνζό, απηόκαηα
δελ έρεη δηθαίσκα ζηέγαζεο ζην μελνδνρείν, αθνύ πξνϋπόζεζε ηεο εληνιήο ζηέγαζεο
ηνπ θνηηεηή πξνο ην μελνδνρείν είλαη ε πξνεγνύκελε εκπξόζεζκε εθπιήξσζε ηεο πην
πάλσ ππνρξέσζεο από ηνλ θνηηεηή, άιισο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ην παλεπηζηήκην
νπδεκία ππνρξέσζε έρεη πξνο ηελ εθκηζζώηξηα.
Δηδηθόηεξα, όπνηνο θνηηεηήο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ έρεη εμνθιήζεη ην αλαινγνύλ ζε
απηόλ πνζό ηεο δηακνλήο ηνπ έσο ηηο 18/12/2010 θαη 16/4/2011, πξηλ ηελ αλαρώξεζε ηνπ
από ην μελνδνρείν γηα ηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ Πάζρα, νθείιεη λα ην
πξνθαηαβάιεη ακέζσο κε ηελ άθημή ηνπ ζην μελνδνρείν κεηά ηηο αλσηέξσ δηαθνπέο.
Γηαθνξεηηθά, ν θνηηεηήο απηόο δελ ζα δηθαηνύηαη ζε πεξαηηέξσ ζηέγαζε, αθνύ
πξνϋπόζεζε ηεο εληνιήο ζηέγαζεο ηνπ θνηηεηή πξνο ην μελνδνρείν είλαη ε πξνεγνύκελε
πιεξσκή θάζε ηπρόλ νθεηιήο ηνπ θαζώο θαη ηνπ αλαινγνύληνο πνζνύ ηεο δηακνλήο
ηνπ έσο ηηο 18/12/2010 θαη 16/4/2011 αληίζηνηρα, άιισο ην παλεπηζηήκην νπδεκία
ππνρξέσζε έρεη πξνο ηελ εθκηζζώηξηα.
ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ
Γηαθσλίεο ή δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ζχκβαζε απηή ή εμ αθνξκήο απηήο,
ζα επηιχνληαη απφ ηα Γηθαζηήξηα Κεξθχξαο, ζηε δηθαηνδνζία ησλ νπνίσλ ππάγνπλ
αλαληίξξεηα εαπηνχο νη ζπκβαιιφκελνη.
Η αξηζκ. 1810/5-5-2010 δηαθήξπμε, ε αξηζκ. 2620/21-6-2010 πξνζθνξά ηεο
εθκηζζψηξηαο θαη ε απφ 13-7-2010 απφθαζε ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ινλίνπ
Παλεπηζηεκίνπ κε ηελ νπνία απνθαζίδεηαη ε ζχλαςε απηήο εδψ ηεο ζχκβαζεο, είλαη
αλαπφζπαζην κέξνο απηήο, απνηεινχλ εληαίν θαη αδηάζπαζην ζχλνιν, θαζ΄ φια δε ηα
ινηπά, κε αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, ζπλνκνινγείηαη ξεηά θη αλεπηθχιαθηα φηη
ηζρχνπλ φια ηα έγγξαθα απηά.
Η παξνχζα ζχκβαζε ζπληάρζεθε ζε ηξία φκνηα πξσηφηππα, αλαγλψζζεθε θαη
βεβαηψζεθε θαζ΄ φιεο απηέο ηηο δηαηάμεηο απφ ακθφηεξα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ηα νπνία
έιαβαλ ην θαζέλα απφ έλα θαη ππνγξάθεηαη παξ΄ απηψλ φπσο αθνινπζεί, ην δε ηξίην ζα
θαηαηεζεί εκπξφζεζκα θαη λφκηκα ( εληφο 30 εκεξψλ ) ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηεο
εθκηζζψηξηαο.
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