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Κζρκυρα, 09-05-2022
Αρ. Πρωτ.: ΔΣΤ/1873/Φ.1-22/ΚΕΡ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Σαχ. Δ/νςη
Πληρ.
Σηλζφωνο
E-mail

: Ι. Θεοτόκη 72, 49132
: Μ. Βλάςςη
: 26610 87656
: dty@ionio.gr

Προσ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΨΗ ΣΩΝ ΣΕΓΑΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ του Ι.Π. στην ΚΕΡΚΤΡΑ
Α. Πληροφοριακά ςτοιχεία
Ανακζτουςα Αρχι:

Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο

Είδοσ Υπθρεςίασ:

Μίςκωςθ ακινιτου για τθν κάλυψθ των ςτεγαςτικϊν
αναγκϊν των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν του Ι.Ρ. ςτθν
Κζρκυρα (CPV: 70130000-1 Υπθρεςίεσ ενοικίαςθσ
ιδιόκτθτων ακινιτων)
Δϊδεκα (12) ζτη αρχόμενα από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ και τθ ςφνταξθ του πρωτοκόλλου οριςτικισ
παραλαβισ

Διάρκεια:

Ανϊτατο μθνιαίο μίςκωμα:
Χρθματοδότθςθ /Φορζασ χρθματοδότθςθσ:
Κριτιριο επιλογισ του αναδόχου-προμθκευτι
(=κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ):
Καταλθκτικι Ρροκεςμία κατάκεςθσ των
προςφορϊν:
(Οι ζγγραφεσ προςφορζσ θα πρζπει να
κατατίθενται, κατά τισ εργάςιμεσ ημζρεσ και
ώρεσ, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να
περιζλθουν ςτην Αναθζτουςα Αρχή το αργότερο
μζχρι):
Τόποσ Κατάκεςθσ προςφορϊν:

Ημερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ:

Ραραλαβι Τεφχουσ Διακιρυξθσ

2.000,00 € (ςυμπ/νθσ οιαςδιποτε νομίμου
κρατιςεωσ )
Τακτικόσ Ρροχπολογιςμόσ Ι.Ρ. -ΚΑΕ 0813β
«Μιςκϊματα κτιρίων και ζξοδα κτιρίων»
Η πλζον ςυμφζρουςα από τεχνικισ και οικονομικισ
άποψθσ προςφορά με βάςθ τθ χριςθ που ορίηεται
01 Ιουνίου 2022 και ϊρα 14:00

Στο Κεντρικό Ρρωτόκολλο του Ι.Ρ., Ι. Θεοτόκθ 72
Κζρκυρα 49100, τθλ: 26610-87609
02 Ιουνίου 2022 και ϊρα 11:00 π.μ., ςτα γραφεία
τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν ςτθν ΚΕΝΤΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι.Ρ., Κζρκυρα 49100, Ι. Θεοτόκθ 72
Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν - ΚΕΝΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι.Ρ.,
Κζρκυρα 49100, Ι. Θεοτόκθ 72

Σο ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ζχοντασ υπόψθ:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Το Ρ.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212Α/79) «Ρερί τρόπου ενεργείασ υπό των Νομικϊν Ρροςϊπων
Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Ρ.Δ .Δ.) προμθκειϊν, μιςκϊςεων και εκμιςκϊςεων εν γζνει, αγορϊν ι
εκποιιςεων ακινιτων, εκποιιςεων κινθτϊν πραγμάτων ωσ και εκτελζςεωσ εργαςιϊν».
Το Ρ.Δ. 34/95 «Κωδικοποίθςθ Διατάξεων Νόμων περί εμπορικϊν μιςκϊςεων», όπωσ ιςχφει.
To Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Αϋ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».
To Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο
διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
Το ΡΔ 113/2010 (Α' 194) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ», όπωσ ιςχφει.
Τθν από 11-03-2022 (22θ Συνεδρίαςθ ακαδ. ζτουσ 2021-2022) Απόφαςθ Ρρυτανικοφ
Συμβουλίου για τθν ζγκριςθ τθσ εκ νζου διενζργειασ δθμόςιου μειοδοτικοφ δθμόςιου για
τθ μίςκωςθ ακινιτου για τθν κάλυψθ των ςτεγαςτικϊν αναγκϊν των Διοικθτικϊν
Υπθρεςιϊν του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου ςτθν Κζρκυρα (με ΑΔΑ: ΩΔΚ546Ψ8ΝΨ-ΗΑΩ).
Τθν αρ. πρωτ. ΔΟ1/401/19-04-2022 Απόφαςθ Ρολυετοφσ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑ:
6ΗΑ346Ψ8ΝΨ-ΩΟ7).
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ

Δθμόςιο μειοδοτικό διαγωνιςμό, εκ νζου, με ζγγραφεσ προςφορζσ και δυνατότθτα ςυνζχιςισ του
με προφορικι μειοδοςία για τθ μίςκωςθ χϊρου γραφείων ςυνολικισ επιφάνειασ περίπου 350 τ.μ.
με δυνατότθτα απόκλιςθσ - 10% και ζωσ +20%, για τθν κάλυψθ των επιπλζον ςτεγαςτικϊν αναγκϊν
των Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου ςτθν Κζρκυρα.
Το ανϊτατο μθνιαίο μίςκωμα δεν δφναται να ξεπερνά το ποςό των δφο χιλιάδων ευρϊ μθνιαίωσ
(2.000,00 €), και χρθματοδοτείται από πόρουσ του Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ του Ι.Ρ. ΚΑΕ 0813β
«Μιςκϊματα κτιρίων και ζξοδα κτιρίων».
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 715/1979, ςτην Κζρκυρα την 02-062022, ημζρα Πζμπτη και ϊρα 11:00 π.μ. ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ που κα ςυγκροτθκεί
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 715/1979, θ οποία κα ςυνεδριάςει δθμόςια ςτα γραφεία τθσ
Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν ςτθν ΚΕΝΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι.Ρ., ςτθν οδό Ιωάννου Θεοτόκθ 72, ιςόγειο.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τθσ δθμοςιεφςεωσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ μζχρι και τθν
Σετάρτη 01 Ιουνίου 2022 και ϊρα 14:00. Σε καμία περίπτωςθ δεν κα γίνει δεκτι προςφορά που κα
υποβλθκεί μετά τισ 14.00.
Η δαπάνθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςτον Τφπο βαρφνει τον εκμιςθωτή, ςφμφωνα με το άρκρο
28 του Ρ.Δ. 715/1979.
Το πλιρεσ ςϊμα τθσ διακιρυξθσ βρίςκεται διακζςιμο ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν
του Ι.Ρ. και ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα του Ι.Ρ. www.ionio.gr
Εςωτερική Διανομή:
-Ρρφτανθσ Ι.Ρ.
-Αντιπρυτάνεισ Ι.Ρ.
-Νομικι Υπθρεςία
-Δ/νςθ Οικονομικισ Διαχείριςθσ

Ο Αντιπρφτανησ Οικονομικϊν, Φοιτητικήσ Μζριμνασ
& Διαςφάλιςησ Ποιότητασ του Ιονίου Πανεπιςτημίου
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Αναπλ. Καθηγητήσ Ηλίασ Γιαρζνησ

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ:
1. Σόποσ και χρόνοσ διεξαγωγήσ του διαγωνιςμοφ – Τποβολή προςφορϊν
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του π.δ. 715/1979, ςτην Κζρκυρα την 02-062022, ημζρα Πζμπτη και ϊρα 11.00 ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ, θ οποία ορίςτθκε με τθν 1312-2021 (11θ Συνεδρίαςθ ακαδ. ζτουσ 2021-2022) Απόφαςθ Ρρυτανικοφ Συμβουλίου (ΑΔΑ:
9ΞΥΘ46Ψ8ΝΨ-Ο2Χ).
Η Επιτροπι κα ςυνεδριάςει δθμόςια ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν ςτθν ΚΕΝΤΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ του Ι.Ρ., ςτθν οδό Ιωάννου Θεοτόκθ 72, ιςόγειο.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τθσ δθμοςιεφςεωσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ μζχρι και Σετάρτη
01 Ιουνίου 2022 και ϊρα 14:00. Σε καμία περίπτωςθ δεν κα γίνει δεκτι προςφορά που κα
υποβλθκεί μετά τισ 14:00.
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό, ο κάκε ςυμμετζχων ιδιοκτιτθσ ι ο νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνοσ αντιπρόςωπόσ του, υποβάλλει δφο (2) πλήρεισ φακζλουσ: Ζναν (1) κλειςτό
φάκελο Οικονομικισ προςφοράσ και ζναν (1) φάκελο Δικαιολογθτικϊν, όπωσ αναλυτικά ορίηεται
ςτο αρκ. 5 τθσ παροφςασ.
Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο εκπρόκεςμα,
επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτιτεσ μετζχουν ςτον
διαγωνιςμό αυτοπροςϊπωσ ι με αντιπροςϊπουσ τουσ, οι οποίοι διορίηονται με ςχετικι
ενυπόγραφθ επιςτολι.
2. Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ
Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ αποτελεί θ μίςκωςθ κενοφ και ετοιμοπαράδοτου χϊρου, ςυνολικισ
επιφάνειασ περίπου 350 τ.μ., με δυνατότθτα απόκλιςθσ -10% και ζωσ +20%, για τισ ςτεγαςτικζσ
ανάγκεσ των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου ςτθν Κζρκυρα.
Το ακίνθτο κα πρζπει να καλφπτει τισ ανάγκεσ του Ι.Ρ., εκτόσ των χϊρων γραφείων, ςε χϊρουσ
ςυνεδριάςεων κακϊσ και ςε χϊρουσ αποκικευςθσ. Η φπαρξθ χϊρων ςτάκμευςθσ κα
ςυνυπολογιςτεί κετικά. Επιπλζον, κα πρζπει να πλθροί όλεσ τισ προχποκζςεισ νομιμότθτασ και
καταλλθλότθτασ για τθν ανωτζρω χριςθ, να είναι φωτεινό, με καλό εξαεριςμό και εξοπλιςμό
κζρμανςθσ, κλιματιςμοφ και ςκίαςθσ.
Θα πρζπει να γίνεται ςαφισ αναφορά τόςο τθσ ωφζλιμθσ προςφερόμενθσ επιφάνειασ όςο και τθσ
επιφάνειασ που καταλαμβάνουν οι κοινόχρθςτοι ι βοθκθτικοί χϊροι. Στθν ανωτζρω ωφζλιμθ
επιφάνεια αναφζρεται το κακαρό εμβαδόν (δάπεδο) γραφείων, αποκθκϊν, χϊρων υγιεινισ κλπ. Σ’
αυτιν δεν περιλαμβάνονται οι κοινόχρθςτοι χϊροι (κλιμακοςτάςια ανελκυςτιρεσ, πλατφςκαλα,
διάδρομοι εξυπθρζτθςθσ, λεβθτοςτάςια, ψυχροςτάςια, είςοδοι, ςτεγαςμζνεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ
κ.λπ.), κακϊσ και οι εξωτερικοί και εςωτερικοί τοίχοι.
Η επιφάνεια κα αναφζρεται ςυνολικά και αναλυτικά (μικτι – ωφζλιμθ). Αποκικεσ, βοθκθτικοί
χϊροι ι χϊροι ςτάκμευςθσ (και εν γζνει χϊροι που ςφμφωνα με τθν οικοδομικι άδεια και τον
Γενικό Οικοδομικό Κανονιςμό δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτο ςυντελεςτι δόμθςθσ του οικοπζδου)
κα αναφζρονται ξεχωριςτά.
Το προςφερόμενο ακίνθτο πρζπει να βρίςκεται εντόσ των ορίων του πυκνοφ αςτικοφ ιςτοφ τθσ
πόλθσ τθσ Κζρκυρασ και κατά το δυνατόν πλθςιζςτερα ςε ιδθ υπάρχουςεσ υποδομζσ του Ι.Ρ.
κακϊσ και ςε ςθμείο που εξυπθρετείται με δθμόςιο ςυγκοινωνιακό μζςο.
Τα ανωτζρω όρια δεν περιορίηουν απολφτωσ τθν τοποκεςία και ωσ εκ τοφτου, αν κάποιο ακίνθτο
βρίςκεται εκτόσ των ςυγκεκριμζνων ορίων, αλλά ςε ςχετικά μικρι απόςταςθ από αυτό, κα είναι
αποδεκτό.
Η διάρκεια τησ μίςθωςησ θα είναι δωδεκαετήσ (12 ζτη).

3. Γενικά Χαρακτηριςτικά- Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ
Το προςφερόμενο για μίςκωςθ ακίνθτο πρζπει:




















Να είναι κατάλλθλο για τθ χριςθ που προορίηεται (ςτζγαςθ διοικθτικϊν υπθρεςιϊν). Ο
εκμιςκωτισ υποχρεοφται μζχρι τθν παράδοςθ του μιςκίου να ανακεωριςει τθν οικοδομικι
άδεια ςφμφωνα με τθ χριςθ για τθν οποία το εκμιςκϊνει, εφόςον θ τελευταία είναι
διαφορετικι ι να προςκομίςει βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ, ότι το κτιριο ζχει
υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του άρκρου 24 ν. 4014/2011.
Να βρίςκεται εντόσ των ορίων του πυκνοφ αςτικοφ ιςτοφ τθσ πόλθσ τθσ Κζρκυρασ και κατά
το δυνατόν πλθςιζςτερα ςε ςθμείο που εξυπθρετείται με δθμόςιο ςυγκοινωνιακό μζςο. Τα
ανωτζρω όρια δεν περιορίηουν απολφτωσ τθν τοποκεςία και ωσ εκ τοφτου, αν κάποιο
ακίνθτο βρίςκεται εκτόσ των ςυγκεκριμζνων ορίων, αλλά ςε ςχετικά μικρι απόςταςθ από
αυτό, κα είναι αποδεκτό.
Να διακζτει Ριςτοποιθτικό Ενεργειακισ Απόδοςθσ. Η αποδεκτι ενεργειακι κατθγορία του
κτιρίου είναι από Α ζωσ και Γ, βάςει των διατάξεων του αρκ. 8 παρ. 6 Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ
143 Αϋ).
Να είναι ελαιοχρωματιςμζνο κατά το χρόνο παράδοςισ του, με πλιρωσ αποκατεςτθμζνα:
ψευδοροφζσ, κουφϊματα-υαλοπίνακεσ-παρακυρόφυλλα, δάπεδο.
Να μποροφν να γίνουν εςωτερικζσ διαρρυκμίςεισ, εφόςον απαιτθκοφν, ςφμφωνα με τισ
υποδείξεισ του Ι.Ρ.
Να διακζτει wc ανδρϊν και γυναικϊν, κακϊσ και wc για ΑΜΕΑ. Οι χϊροι wc πρζπει να
παραδοκοφν ανακαινιςμζνοι, ςε άριςτθ κατάςταςθ.
Να διακζτει κεντρικι είςοδο αποκλειςτικισ χριςθσ, θ οποία να μπορεί να εξυπθρετεί τθν
πρόςβαςθ ςε ΑΜΕΑ.
Να πλθροί όλεσ τισ ςυνκικεσ αςφάλειασ και πυροπροςταςίασ (ζξοδοι κινδφνου, οδεφςεισ
διαφυγισ και φπαρξθ πυροδιαμεριςμάτων) ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
Να διακζτει πιςτοποιθτικό πυροπροςταςίασ από τθν αρμόδια Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
Να διακζτει Σφςτθμα Φωτιςμοφ αςφαλείασ ϊςτε να καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ
Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ.
Να διακζτει αποτελεςματικό ςφςτθμα κζρμανςθσ και ψφξθσ και επαρκι αεριςμόεξαεριςμό ςε όλουσ τουσ χϊρουσ.
Να διακζτει επαρκι αρικμό φωτιςτικϊν ςωμάτων χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ.
Να διακζτει θλεκτρολογικό δίκτυο με αυτόνομο μετρθτι, ικανό να παρζχει τθν
απαιτοφμενθ για τθ λειτουργία των υπθρεςιϊν του Ι.Ρ. θλεκτρικι ιςχφ.
Να διακζτει δίκτυο φδρευςθσ με αυτόνομο μετρθτι.
Το κτίριο πρζπει να διακζτει δομθμζνθ καλωδίωςθ βάςει των προδιαγραφϊν που κα
δοκοφν από τθν αρμόδια υπθρεςία του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου, τα ζξοδα τθσ οποίασ κα
βαρφνουν τον ανάδοχο.

Εάν κάποιο από τα ανωτζρω χαρακτηριςτικά-Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ ελλείπει κατά την
καταληκτική ημερομηνία κατάθεςησ προςφορϊν, πλην όμωσ ο υποψήφιοσ ανάδοχοσ ευρίςκεται
ςε διαδικαςία να το διαθζτει, αρκεί η κατάθεςη υπεφθυνησ δήλωςησ ςτην οποία ο υποψήφιοσ
ανάδοχοσ θα δεςμεφεται όπωσ διαθζτει το εν λόγω χαρακτηριςτικό-Σεχνική Προδιαγραφή, το
αργότερο ζωσ την παράδοςη του προσ μίςθωςη ακινήτου.
4. Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό, ο κάκε ςυμμετζχων ιδιοκτιτθσ ι ο αντιπρόςωπόσ του,
πρζπει να υποβάλει εγγράφωσ μζχρι τθν προςδιοριςκείςα ςτο αρκ. 1 τθσ παροφςασ προκεςμία
δφο (2) πλήρεισ φακζλουσ: Ζνα (1) φάκελο Οικονομικισ προςφοράσ, ο οποίοσ είναι κλειςτόσ, επί
ποινι απορρίψεωσ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ, και ζναν (1) φάκελο δικαιολογθτικϊν.

Στον φάκελο τθσ κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:
α) Τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ
β) Η λζξθ ΡΟΣΦΟΑ με κεφαλαία γράμματα.
γ) Το είδοσ του φακζλου κατά περίπτωςθ (π.χ. ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ι ΚΛΕΙΣΤΟΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ)
δ) Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ.
ε) Η θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Α. ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ:
Ο ανοικτόσ φάκελοσ δικαιολογητικϊν περιζχει:
α) Ριςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, εκδόςεωσ του τελευταίου εξαμινου
μζχρι τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, από τα οποία να προκφπτει ότι ο
ενδιαφερόμενοσ,
1. Ρροκειμζνου περί φυςικϊν προςϊπων:
i. δεν ζχει κθρυχκεί ςε πτϊχευςθ
ii. δεν ζχει κινθκεί κατ’ αυτοφ διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ
2. Ρροκειμζνου περί νομικϊν προςϊπων:
i. δεν ζχει κθρυχκεί ςε πτϊχευςθ
ii. δε βρίςκεται ςε λφςθ ι εκκακάριςθ
iii. δε βρίςκεται ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ
iv. δεν ζχει κινθκεί κατ’ αυτοφ διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ
v. δεν ζχει κινθκεί κατ’ αυτοφ διαδικαςία διοριςμοφ εκκακαριςτι
β) Εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ποςοφ ίςου προσ το 1/20 του ηθτοφμενου ετιςιου μιςκϊματοσ, θ οποία
κα ςυνίςταται ςε Γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων ι ςε εγγυθτικι επιςτολι
αναγνωριςμζνθσ ςτθν Ελλάδα Τράπεηασ, με χρόνο ιςχφοσ ζξι (6) μθνϊν. Τα Ν.Ρ.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. και το
Δθμόςιο απαλλάςςονται τθσ υποχρζωςθσ προσ εγγυοδοςία.
Η ανωτζρω εγγφθςθ ςυμμετοχισ κα επιςτραφεί ςτον κατακζτθ ςτον οποίο κα κατακυρωκεί ο
διαγωνιςμόσ μετά την εγκατάςταςη των υπηρεςιϊν του Ι.Π. ςτο μίςθιο, ςτουσ άλλουσ δε
ςυμμετάςχοντεσ εντόσ 5 θμερϊν από τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ.
γ) Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρει ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ, προσ τουσ οποίουσ ςυμφωνεί και τουσ οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα, κακϊσ και
ότι δεν ζχει αποκλειςκεί από διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου και Ν.Ρ.Δ .Δ . Επίςθσ, εάν κάποιο από τα
ηθτοφμενα ανωτζρω χαρακτθριςτικά-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του ακινιτου ελλείπει κατά τθν
καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ προςφορϊν, πλθν όμωσ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ ευρίςκεται ςε
διαδικαςία να το διακζτει, υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα δεςμεφεται
όπωσ διακζτει το εν λόγω χαρακτθριςτικό-Τεχνικι Ρροδιαγραφι, το αργότερο ζωσ τθν παράδοςθ
του προσ μίςκωςθ ακινιτου.
δ) φωτοαντίγραφα των τίτλων κτιςεωσ του ακινιτου (ςυμβολαίου αγοράσ, γονικισ παροχισ, κ.λ.π.
με τισ οικείεσ πράξεισ μεταγραφισ), κακϊσ επίςθσ αντίγραφο φφλλου και αποςπάςματοσ
κτθματολογίου.
ε) φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα.
ςτ) οικοδομικι άδεια, ςχζδια, ςφςταςθ κάκετθσ θ οριηόντιασ ιδιοκτθςίασ, κανονιςμόσ τθσ
οικοδομισ.
 Αντίγραφο οικοδομικισ άδειασ.



Αντίγραφο τοπογραφικοφ διαγράμματοσ.



Αντίγραφο διαγράμματοσ κάλυψθσ.



Αντίγραφα των αρχιτεκτονικϊν κατόψεων, όψεων και τομϊν του ακινιτου.



Αντίγραφα ςχεδίων ξυλότυπων και τεφχουσ ςτατικισ μελζτθσ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πλα τα ανωτζρω αναφερόμενα κα πρζπει να είναι επικυρωμζνα από το τμιμα
πολεοδομικϊν εφαρμογϊν του αρμόδιου διμου.


Αντίγραφο εγκεκριμζνου ςχεδίου πακθτικισ πυροπροςταςίασ



Αντίγραφο εγκεκριμζνθσ μελζτθσ ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ (τεχνικι ζκκεςθ και ςχζδια).
Στθν περίπτωςθ που κα προκφψει ανάγκθ διαμεριςμάτωςθσ των χϊρων, κα πρζπει πρϊτα
να γίνουν οι εργαςίεσ αυτζσ και ςτθ ςυνζχεια να υποβλθκεί αίτθςθ και μελζτθ ςτθν
αρμόδια Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία για τθν ζκδοςθ ανάλογου πιςτοποιθτικοφ
πυροπροςταςίασ. Η ζγκαιρθ ζκδοςθ του είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν παραλαβι
του ακινιτου.



Αντίγραφο ςφςταςθσ κάκετθσ θ οριηόντιασ ιδιοκτθςίασ, εάν υπάρχει.



Βεβαίωςθ διπλωματοφχου μθχανικοφ για τθ ςτατικι επάρκεια του κτιρίου, ωσ προσ τα
ςτατικά και ωσ προσ τα δυναμικά φορτία, επίςθσ είναι απαραίτθτο το δελτίο δομικισ
τρωτότθτασ του φζροντα οργανιςμοφ, για κάκε κτίριο που αλλάηει χριςθ κακϊσ και για
κάκε αυκαίρετθ καταςκευι.

η) Εκκζςεισ – Βεβαιϊςεισ
-

Ζκκεςθ με ακριβι περιγραφι τθσ κζςθσ του ακινιτου και τθσ απόςταςθσ από τθ ςτάςθ του
δθμόςιου μζςου μεταφοράσ.

-

Ζκκεςθ με ςαφι αναφορά τθσ κακαρισ και μικτισ επιφάνειασ όλων των χϊρων. Η
επιφάνεια κα αναφζρεται αναλυτικά ςε μικτι και κακαρι επιφάνεια για κάκε όροφο
ξεχωριςτά, εν γζνει χϊροι που ςφμφωνα με τθν οικοδομικι άδεια δεν ςυμπεριλαμβάνονται
ςτο ςυντελεςτι δόμθςθσ, κα αναφζρονται ξεχωριςτά.

-

Ζκκεςθ από διπλωματοφχο μθχανικό για οικοδομικά κζματα, τθσ πραγματικισ κατάςταςθσ
του ακινιτου, όπου κα περιγράφεται ςυνοπτικά θ κατάςταςθ αυτοφ κατά τρόπο που να
προκφπτουν αςφαλι και αλθκι ςυμπεράςματα για τθν ποιότθτα των υλικϊν που
χρθςιμοποιικθκαν και το είδοσ των καταςκευϊν.

-

Ζκκεςθ από διπλωματοφχο μθχανικό για θλεκτρομθχανολογικά κζματα, τθσ πραγματικισ
κατάςταςθσ του ακινιτου, όπου κα περιγράφεται ςυνοπτικά θ κατάςταςθ αυτοφ από
θλεκτρομθχανολογικισ άποψθσ κατά τρόπο που να προκφπτουν αςφαλι και αλθκι
ςυμπεράςματα για τθν ποιότθτα των υλικϊν που χρθςιμοποιικθκαν και το είδοσ των
καταςκευϊν.

θ) Εκκζςεισ ςτισ οποίεσ κα περιγράφονται τα ακόλουκα:
- Η φπαρξθ ι μθ ανεξάρτθτθσ κεντρικισ κζρμανςθσ και θ λειτουργία αυτισ με πετρζλαιο θ
φυςικό αζριο.
- Η φπαρξθ κλιματιςμοφ και ο τρόποσ που εξαςφαλίηεται π.χ. με split – unit ι με κεντρικι
εγκατάςταςθ, με fan – coils οροφισ θ δαπζδου.
- Εάν υπάρχει ανανζωςθ του αζρα (αεριςμόσ) και με ποιό τρόπο (π.χ. με κανάλια και
προκλιματιςμζνο αζρα ι απ ευκείασ από το εξωτερικό περιβάλλον).
- Συνοπτικι περιγραφι τθσ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ ιςχυρϊν ρευμάτων και αςκενϊν
ρευμάτων.
- Συνοπτικι περιγραφι τθσ υδραυλικισ εγκατάςταςθσ, κζςεισ και αρικμόσ WC, φπαρξθ
τουαλετϊν ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ (ΑμεΑ), υδρολθψίεσ και αποχετεφςεισ. Γενικά

οτιδιποτε πρόςκετο κα μποροφςε να ςυμβάλει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ –
ποιότθτασ των θλεκτρομθχανολογικϊν του ακινιτου, επίςθσ θ φπαρξθ ι μθ ανελκυςτιρων
αποκλειςτικά για τθν εξυπθρζτθςθ του υπό μίςκωςθ ακινιτου και οι διαςτάςεισ καλάμου.
- Διλωςθ από τον ιδιοκτιτθ του ακινιτου ςχετικά με το εάν το ακίνθτο διακζτει κζςεισ
ςτάκμευςθσ.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τον ιδιοκτιτθ του ακινιτου ι αντιπρόςωπο αυτοφ οριηόμενο με
απλι ενυπόγραφθ επιςτολι. Ρροκειμζνου περί Νομικϊν Ρροςϊπων, θ υπό γϋ υπεφκυνθ/εσ
διλωςθ/εισ και θ προςφορά υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόςωπό του, προςκομίηονται δε ςτο
φάκελο των δικαιολογθτικϊν τα ςτοιχεία από τα οποία προκφπτει θ ιδιότθτά του αυτι.
Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ ι / και περιλαμβάνουν
ελλιπι ι μθ προςικοντα δικαιολογθτικά κα απορρίπτονται, εκτόσ και αν οι αποκλίςεισ αυτζσ
κρίνονται επουςιϊδεισ από τθν αρμόδια επιτροπι, με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ.
Εφόςον κάποιοσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ αποκλειςτεί λόγω ελλείψεωσ κάποιου από τα ανωτζρω
δικαιολογητικά, μπορεί να υποβάλει ζνςταςη ενϊπιον τησ επιτροπήσ για το λόγο αυτό, εντόσ 24
ωρϊν αφότου ζλαβε γνϊςη του αποκλειςμοφ.
Ο κλειςτόσ φάκελοσ Οικονομικήσ προςφοράσ περιζχει:
Ζγγραφθ οικονομικι προςφορά ςυμμετοχισ με πλιρθ ςτοιχεία του προςφζροντοσ, θ οποία κα
φζρει τθν υπογραφι του, προκειμζνου δε περί Νομικϊν Ρροςϊπων κα υπογράφεται από το νόμιμο
εκπρόςωπο. Η οικονομικι προφορά πρζπει να είναι ςαφισ, και να αναγράφει το αιτοφμενο μθνιαίο
μίςκωμα ανά τετραγωνικό μζτρο και ςυνολικά. Η τιμι κα δίνεται ςε Ευρϊ.
5. Παραλαβή τησ διακήρυξησ
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τθν διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, από τα γραφεία τθσ
Κεντρικισ Διοίκθςθσ του Ι.Ρ , Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, ςτθν οδό Ιωάννου Θεοτόκθ 72, ιςόγειο.
Το πλιρεσ ςϊμα τθσ διακιρυξθσ βρίςκεται διακζςιμο ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν
του Ι.Ρ. και ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν Ιςτοςελίδα του Ι.Ρ. www.ionio.gr
6. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό
Α. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν οι ιδιοκτιτεσ (φυςικά ι νομικά πρόςωπα) των
ακινιτων που ζχουν τθν πλιρθ και αποκλειςτικι κυριότθτά τουσ ι οι επικαρπωτζσ αυτϊν και
γενικά όςοι ζχουν τα νόμιμα δικαιϊματα για τθν εκμίςκωςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και
τισ προχποκζςεισ, που περιγράφονται ςτθν παροφςα, οι οποίοι πρζπει να αποδεικνφουν ότι
ζχουν νόμιμο δικαίωμα κυριότθτασ ι εκμετάλλευςθσ, διάκεςθσ και δζςμευςθσ τθσ χριςθσ των
προςφερομζνων ακινιτων κακϊσ και μίςκωςθσ αυτϊν κακϊσ επίςθσ και νόμιμο δικαίωμα
διαμόρφωςθσ και τροποποίθςθσ των χϊρων του ακινιτου, ςε περίπτωςθ που απαιτείται.
Β. Τρίτα πρόςωπα που διακζτουν πλθρεξουςιότθτα ι εξουςιοδότθςθ από τουσ ιδιοκτιτεσ των
ακινιτων μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό υπό τθν προχπόκεςθ ότι διακζτουν τθν
από το νόμο εκπροςϊπθςθ, δθλαδι πλθρεξοφςιο ι εξουςιοδότθςθ, τθν οποία κα πρζπει να
κατακζςουν για να ςυμμετάςχουν ςτον παρόντα διαγωνιςμό για λογαριαςμό των κυρίων –
επικαρπωτϊν των ακινιτων.
Γ. Μεςιτικά γραφεία γίνονται δεκτά με τθν προχπόκεςθ ότι κα διεκδικιςουν αμοιβι μόνο από
τουσ ιδιοκτιτεσ.
7. Ιςχφσ προςφορϊν
Οι προςφορζσ κα ιςχφουν επί 45 θμζρεσ από τθσ προφορικισ μειοδοςίασ, όπωσ αυτι περιγράφεται
κατωτζρω.

8. Αξιολόγηςη προςφορϊν
Α. Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, μετά τθν καταχϊρθςθ ςε Ρρακτικό των μειοδοτϊν και των
δικαιολογθτικϊν που υπζβαλαν, ορίηει θμζρα και ϊρα κατά τθν οποία κα επιςκεφκεί τα
ακίνθτα. Οι διαγωνιηόμενοι μειοδότεσ υποχρεοφνται, με ποινι απόρριψθσ κάκε αιτιςεϊσ τουσ
προσ αποηθμίωςθ από το Ν.Ρ.Δ .Δ ., να ηθτοφν εγγράφωσ και με απόδειξθ, όςεσ διαςαφιςεισ
κεωροφν αναγκαίεσ, προ τθσ υποβολισ των πρακτικϊν τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ςτο
αποφαςίηον όργανο. Οι παρεχόμενεσ διευκρινίςεισ καταχωρίηονται ςτα πρακτικά.
Β. Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ολοκλθρϊνεται με τθν επιτόπια επίςκεψθ (τθσ επιτροπισ) ςτα
προςφερόμενα ακίνθτα, ςε ςυνζχεια τθσ οποίασ ςυντάςςει αιτιολογθμζνθ ζκκεςθ
καταλλθλότθτασ ι μθ αυτϊν. Αντίγραφο τθσ ζκκεςθσ αυτισ κοινοποιείται με απόδειξθ ςε όλουσ
τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό. Ζνςταςθ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ
(ζκκεςθσ) αςκείται εντόσ ςαράντα οκτϊ (48) ωρϊν από τθν κοινοποίθςθ. Οι ιδιοκτιτεσ των
οποίων τα ακίνθτα κρίκθκαν κατάλλθλα, καλοφνται να προςζλκουν ςε οριςμζνθ θμζρα και ϊρα
για τθ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ με προφορικι μειοδοςία και τθν οικονομικι διαπραγμάτευςθ.
Γ. Η προφορικι μειοδοτικι προςφορά εκάςτου μειοδότθ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 2%
κατϊτερθ από τθν μικρότερθ ζγγραφθ προςφορά. Εφόςον κατά τθ διάρκεια τθσ προφορικισ
μειοδοςίασ επιτευχκοφν νζεσ προςφορζσ, κάκε νζα προςφορά πρζπει να είναι τουλάχιςτον 2%
κατϊτερθ τθσ εκάςτοτε μικρότερθσ νζασ προςφοράσ.
Μετά το πζρασ τθσ προφορικισ διαδικαςίασ, θ Επιτροπι ςυντάςςει πρακτικό διενζργειασ, που
περιζχει αιτιολογθμζνθ πρόταςθ και ςυνοδεφεται από τθν ζκκεςθ καταλλθλότθτασ, με βάςθ τα
οποία θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει να κατακυρϊςει το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ ι να τον
επαναλάβει, εκτόσ εάν για ειδικοφσ λόγουσ επιβάλλεται θ αναβολι λιψθσ απόφαςθσ, για εφλογο
χρονικό διάςτθμα.
9. Ενςτάςεισ
Κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διακιρυξθσ, τθσ ςυμμετοχισ μειοδότθ ι τθσ νομιμότθτασ διεξαγωγισ του
προφορικοφ διαγωνιςμοφ επιτρζπεται θ υποβολι ενςτάςεων, από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν
προφορικι μειοδοςία, ενϊπιον τθσ επιτροπισ, εγγράφωσ, κατά τθ διάρκεια τθσ προφορικισ
μειοδοςίασ ι εντόσ 24 ωρϊν από τθ διενζργειά τθσ. Η επιτροπι αποφαίνεται οριςτικά επί των
ενςτάςεων.
10. Κατακφρωςη του διαγωνιςμοφ
Η κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ επαφίεται ςτθν απόλυτθ κρίςθ του Ιονίου
Ρανεπιςτθμίου, το οποίο ςυνεκτιμϊντασ τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 6 τθσ παροφςασ, και
ιδίωσ:
α) τθ κζςθ του ακινιτου και τθν απόςταςθ από τθ ςτάςθ του δθμόςιου μζςου μεταφοράσ,
β) τθν κακαρι και μικτι επιφάνεια όλων των χϊρων,
γ) τθν πραγματικι κατάςταςθ του ακινιτου, ιδίωσ ςε ότι αφορά ςτθν ποιότθτα καταςκευισ του και
ςτθν ποιότθτα των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων,
δ) τθν φπαρξθ και τθν ποιότθτα των τθλεπικοινωνιακϊν υποδομϊν,
ζχει το δικαίωμα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςι του, να μιςκϊςει το ακίνθτο που κρίνεται ωσ το
πλζον κατάλλθλο για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του, χωρίσ να είναι υποχρεωμζνο να προτιμιςει
εκείνο του οποίου ο ιδιοκτιτθσ προςφζρει το μικρότερο μίςκωμα.
Επίςθσ, το Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο δφναται να ακυρϊςει το διαγωνιςμό ι να τον αναβάλει είτε τζλοσ να
τον ματαιϊςει, χωρίσ να αποκτά κανζνα δικαίωμα οιοςδιποτε των μειοδοτϊν ςτθν περίπτωςθ
απορρίψεωσ τθσ προςφοράσ του.

11. Τπογραφή φμβαςησ
Ο ιδιοκτιτθσ πρζπει να προςζλκει μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν
γνωςτοποίθςθ, με απόδειξθ, ςε αυτόν τθσ κατακφρωςθσ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ, για
τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Η Σφμβαςθ καταρτίηεται με ςυμβολαιογραφικό ι ιδιωτικό
ζγγραφο, κατά τθν κρίςθ του Ι.Ρ., και περιλαμβάνει τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, τθν
προςφορά του Εκμιςκωτι και τουσ κατωτζρω αναφερόμενουσ όρουσ.
Εάν ο ιδιοκτιτθσ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ δεν προςζλκει εντόσ τθσ προκεςμίασ, κθρφςςεται
ζκπτωτοσ, με απόφαςθ τθσ Συγκλιτου του Ι.Ρ., και καταπίπτει υπζρ του Ι.Ρ. θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ
ςτο διαγωνιςμό. Το Ι.Ρ. ςτθν περίπτωςθ αυτι, δφναται να προβεί ςε μίςκωςθ ανάλογου μιςκίου
ακόμθ και χωρίσ τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ, ςε βάροσ του μειοδότθ, με υποχρζωςθ του
τελευταίου για καταβολι τθσ τυχόν επιπλζον διαφοράσ του μιςκϊματοσ που μπορεί να προκφψει,
μζχρι τθ λιξθ του χρόνου τθσ μίςκωςθσ που είχε οριςκεί ςτθ διακιρυξθ. Επίςθσ είναι υπόχρεοσ για
τθν ανόρκωςθ κάκε άλλθσ ηθμιάσ που τυχόν προξενικθκε από τθν ακζτθςθ τθσ υποχρζωςισ του
για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ.
Οι παραπάνω υποχρεϊςεισ του ιδιοκτιτθ ςτον οποίο είχε κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ,
βεβαιϊνονται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Ι.Ρ. και το καταλογιηόμενο ποςό ειςπράττεται
ςφμφωνα με τθ διαδικαςία ειςπράξεωσ των Δθμοςίων Εςόδων.
12. Όροι ςφμβαςησ
1. Η διάρκεια τθσ μίςκωςθσ ορίηεται δωδεκαετήσ (12 ζτη) αρχόμενθ από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ και του ςχετικοφ πρωτοκόλλου παράδοςθσ- παραλαβισ (το οποίο κα πρζπει να
υπογραφεί το αργότερο ζνα (1) μινα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ). Διευκρινίηεται ότι ςε
περίπτωςθ που για τθν εγκατάςταςθ ςτο κτίριο απαιτθκοφν τροποποιιςεισ, θ ιςχφσ τθσ
ςφμβαςθσ, όπωσ και θ καταβολι του μιςκϊματοσ κα αρχίηουν από τθν θμερομθνία
εγκατάςταςθσ, οπότε και κα εκδοκεί το πρωτόκολλο παράδοςθσ-παραλαβισ. Το μίςκωμα κα
παραμείνει ςτακερό για τα όλα τα ζτθ τθσ μίςκωςθσ.
2. Το ανϊτατο μθνιαίο μίςκωμα δεν δφναται να ξεπερνά το ποςό των 2.000,00 ευρϊ μθνιαίωσ. Σε
αυτό κα γίνονται οι νόμιμεσ κρατιςεισ, κα καταβάλλεται μθνιαίωσ ςε τραπεηικό λογαριαςμό
που κα υποδειχκεί από τον εκμιςκωτι, το πρϊτο δεκαπενκιμερο κάκε μινα, κατόπιν εκδόςεωσ
Χ.Ε.Ρ νομίμωσ κεωρθμζνου.
3. Ο εκμιςκωτισ υποχρεοφται να παραδϊςει το μίςκιο κατά τον χρόνο που κα ςυμφωνθκεί,
ελεφκερο οικονομικϊν και κάκε άλλθσ υποχρεϊςεωσ και κατάλλθλο για τθ χριςθ που
προορίηεται, άλλωσ θ μίςκωςθ λφεται, ενϊ θ κατατεκείςα εγγφθςθ καταπίπτει υπζρ τθσ Αρχισ.
Η παραλαβι του μιςκίου όπωσ και θ απόδοςθ αυτοφ ςτον εκμιςκωτι διενεργείται από τριμελι
επιτροπι και ςυντάςςεται ςχετικό πρωτόκολλο.
4. Το Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο κακόςον χρόνο διαρκεί θ μίςκωςθ δικαιοφται να ςτεγάςει ςτο μίςκιο και
οποιαδιποτε άλλθ υπθρεςία του υφιςτάμενθ ι μθ κατά το χρόνο τθσ μιςκϊςεωσ, χωρίσ να
δικαιοφται ο εκμιςκωτισ να προβάλει αξιϊςεισ αποηθμιϊςεωσ ι να ηθτιςει πρόςκετο μίςκωμα.
5. Το Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο δεν υποχρεϊνεται ςε καμία αποηθμίωςθ υπζρ του εκμιςκωτι θ οποία
απορρζει από τθ ςυνικθ χριςθ ι από τθν κακι καταςκευι του κτθρίου ι για επιγενόμενεσ
βλάβεσ ι ηθμίεσ ςτο μίςκιο από τυχαίο γεγονόσ ι ανωτζρα βία. θτά αναγνωρίηεται ότι θ ζννοια
τθσ ςυνικουσ χριςεωσ επί μιςκϊςεων Ν.Ρ.Δ.Δ., όπωσ είναι και το Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο, είναι
ευρφτερθ των κοινϊν μιςκϊςεων.
6. Ο εκμιςκωτισ υποχρεοφται κακόςον χρόνο διαρκεί θ μίςκωςθ να ενεργεί τισ απαραίτθτεσ
επιςκευζσ ςτο μίςκιο και να επανορκϊνει τισ φκορζσ οι οποίεσ προζρχονται από τθ ςυνικθ
χριςθ, μζςα ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ του Ι.Ρ.
8. Σε περίπτωςθ που ο εκμιςκωτισ δεν ενεργιςει για τθν επιςκευι των ανωτζρω εργαςιϊν, το Ι.Ρ.
ζχει το δικαίωμα να διακόψει τθν καταβολι των μιςκωμάτων μζχρι εκτελζςεωσ των εργαςιϊν
αυτϊν ι να προβεί ςε μονομερι λφςθ τθσ μίςκωςθσ και τθν δια διαγωνιςμοφ ι απευκείασ
μίςκωςθ άλλου ακινιτου εισ βάροσ του εκμιςκωτι, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου

33 του ΡΔ. 715/79, ι να ενεργιςει τισ επιςκευζσ εισ βάροσ του εκμιςκωτι και από τθν
εγγεγραμμζνθ ςτον προχπολογιςμό του Ι.Ρ. πίςτωςθ των μιςκωμάτων. Μετά τισ επιςκευζσ, το
ποςό που κα δαπανθκεί παρακρατείται από το Ι.Ρ. από τα μιςκϊματα που πρζπει να
καταβλθκοφν, φςτερα και από προθγοφμενθ βεβαίωςθ εμπειρογνϊμονα του Ι.Ρ. (άρκρο 36
παρ.2 ΡΔ 715/79).
9. Οι δαπάνεσ για οποιαδιποτε προςκικθ ι μεταρρφκμιςθ ςτο μίςκιο, μετά τθν εγκατάςταςθ κα
βαρφνουν το μιςκωτι. Μετά τθν αποχϊρθςθ του μιςκωτι, ο εκμιςκωτισ δικαιοφται να
απαιτιςει από το μιςκωτι είτε να αφαιρζςει και να απομακρφνει με δικι του δαπάνθ
οποιαδιποτε προςκικθ ζκανε ςτο μίςκιο και να αποκαταςτιςει το μίςκιο ςτθ ςθμερινι του
κατάςταςθ, είτε να αφιςει το μίςκιο ςτθν κατάςταςθ που κα βρίςκεται κατά τθ λιξθ τθσ
μίςκωςθσ, με όλεσ τισ προςκικεσ και διαμορφϊςεισ, κατόπιν ευλόγου αποηθμιϊςεωσ του
μιςκωτι, θ οποία κα ςυμφωνθκεί με τον εκμιςκωτι.
10. Το Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο, ωσ μιςκωτισ, δφναται να λφςει μονομερϊσ τθ μίςκωςθ χωρίσ καμία
άλλθ αποηθμίωςθ του εκμιςκωτι εάν:
α) καταργθκεί το ςφνολο ι μζροσ των ςτεγαηόμενων ςτο μίςκιο υπθρεςιϊν του
β) μεταφζρει ςτεγαηόμενθ υπθρεςία ςε ακίνθτο ιδιοκτθςίασ τθσ
γ) προςφερκεί ςε αυτό (Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο) από τρίτον, θ δωρεάν χριςθ κατάλλθλου ακινιτου
για τον υπόλοιπο χρόνο τθσ μίςκωςθσ
δ) αναδιοργανωκοφν οι υπθρεςίεσ του Ι.Ρ. κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, ϊςτε το μίςκιο να
μθν εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ τθσ ι να μθν είναι απαραίτθτο.
ε) μεταφερκεί ςε άλλο τόπο, ζςτω και προςωρινά.
Για τθν κατά τα ανωτζρω λφςθ τθσ μίςκωςθσ, απαιτείται ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τον
εκμιςκωτι εξιντα τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία θ οποία ςτθ ςχετικι
ειδοποίθςθ κακορίηεται ωσ θμερομθνία λφςεωσ τθσ μίςκωςθσ, από τθν οποία και παφει κάκε
υποχρζωςθ του Ι.Ρ. για καταβολι μιςκϊματοσ (άρκρο 36 παρ.3 ΡΔ 715/79).
11. θτά ςυμφωνείται δια τθσ παροφςθσ ότι όλεσ οι επιδόςεισ δικαςτικϊν και εξωδίκων εγγράφων
που αφοροφν ςτθν παροφςα μίςκωςθ κα γίνονται ςτθν κατοικία – ζδρα που κα δθλϊςει ο
εκμιςκωτισ κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο εκμιςκωτισ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί
εγγράφωσ ςτο Ι.Ρ. κάκε μεταβολι τθσ δθλωκείςασ κατοικίασ-ζδρασ.
12. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία, διαρκοφςθσ τθσ μίςκωςθσ, το μίςκιο περιζλκει με οποιονδιποτε
νόμιμο τρόπο ςτθν κυριότθτα, νομι, επικαρπία, χριςθ, κ.λπ. άλλου προςϊπου, θ μίςκωςθ
ςυνεχίηεται αναγκαςτικά ςτο πρόςωπο του νζου ιδιοκτιτθ, νομζα, κ.λπ. (φυςικοφ ι νομικοφ
προςϊπου), ο οποίοσ κεωρείται εφεξισ ωσ ο νζοσ εκμιςκωτισ, ο οποίοσ υπειςζρχεται ςτα
δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του προθγοφμενου εκμιςκωτι. Στον νζο εκμιςκωτι
καταβάλλονται τα μιςκϊματα από τθν ςτιγμι τθσ κοινοποίθςθσ ςτο Ι.Ρ. του οικείου νομίμου
τίτλου και τθσ πράξθσ μεταγραφισ του, βάςει του οποίου κατζςτθ ο νζοσ εκμιςκωτισ κφριοσ,
νομζασ, κ.λπ.
13. Διαφορζσ που τυχόν κα προκφψουν μεταξφ των ςυμβαλλομζνων ςχετικά με τθν εφαρμογι και
ερμθνεία τθσ διακιρυξθσ και τθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ υπάγονται αποκλειςτικά ςτθν κατά
τόπον αρμοδιότθτα των Δικαςτθρίων τθσ Κζρκυρασ.
Ο Αντιπρφτανησ Οικονομικϊν, Φοιτητικήσ Μζριμνασ & Διαςφάλιςησ Ποιότητασ
του Ιονίου Πανεπιςτημίου

ILIAS GIARENIS

Digitally signed by ILIAS
GIARENIS
Date: 2022.05.09 14:40:09
+03'00'

Αναπλ. Καθηγητήσ Ηλίασ Γιαρζνησ

