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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Λαµία 2θ- 1»% -9 ' 

Αρίθ. Πρωτ. ό  ή  Τεχνολογικά  Εκπαιδευτικό  "Ιδρυµα 

(Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

∆ιεύθυνση Προσωπικού  - Οικονοµικού  

Τµήµα Προµηθειών & Περιουσίας 

Ταχ. ∆Ινση: 30 Χλµ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ 

Τ.Κ. 35100, Λαµία 

ΤΗΛ. 22310 -60161 

ΓΑΧ: 22310 - 33945 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

"Για την εκµίσθωση αγροτεµαχίου µε κτίσµα , ιδιοκτησίας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, 
στη θέση Ψαλτήρες- Ιτιές της Νέα Αµπλιανης του ∆ήµου Λαµιέων - (Ροδίτσης), στο 

Ν. Φθιώτιδας» 

Το Τεχνολογικά  Εκπαιδευτικό  "Ιδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας αφού  έλαβε υπόψη: 
Το ν.δ.496/74 «Περί  Λογιστικού  των Ν.Π.∆.∆.». 
Το π.δ. 715Π9 «Περί  Μισθώσεως και Εκµισθώσεως ακινήτων Ν.Π.∆.∆.». 
Το ν.1404183 «Περί  Τ.Ε.Ι.», όπως ισχύει σήµερα µε τις τροποποιήσεις του. 
Το ν. 4009/2011, όπως ισχύει σήµερα µε τις τροποποιήσεις του. 
Την αριθµ. 126/12-12-2017 θέµα 19ο. της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς 
Ελλάδας. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ: 

∆ηµόσιο Πλειοδοτικό  ∆ιαγωνισµό  µε σφραγισµένες προσφορές, 

"Για την εκµίσθωση αγροτεµαχίου µε κτίσµα, ιδιοκτησίας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στη 
θέση Ψαλτήρες - Ιτιές της Νέα Αµπλιανης του ∆ήµου Λαµιέων - (ΡοδΓτσης), στο Ν. 
Φθιώτιδας» 

σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους: 

ΑΡΘΡΟ 1: 	Αντικείµενο - Όροι της σύµβασης. 
Αντικείµενο 
Η εκµίσθωση τον ακινήτου , ιδιοκτησίας τον Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας που περιλαµβάνει 
το µε α. τ. α. 01079064908 γήπεδο εµβαδού  26.614,00 στη θέση ΨΑΛΤΗΡΕΣ-ΙΤΙΕΣ ΝΕΑΣ 
ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ στο Ν.ΦΟΙΩΤΙ∆ΟΣ, ∆.ΛΑΜΙΕΩΝ - (ΡΟ∆ΙΤΣΗΣ), εντός του αγροτεµαχίου 
αυτού  βρίσκεται κτίσµα 108,30 τ. µ. µε α. τ. α. 01079064852. 

Όροι σύµβασης : 

Α) Ο ανάδοχος µισθωτής, να είναι υπεύθυνος για τον συχνό  καθαρισµό  του αγροτεµαχίου 
σύµφωνα µε τις σχετικές εγκυκλίους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

Β) Κατά  τη διάρκεια της µίσθωσης, ο χώρος δεν Θα καλύπτεται από  το Ακαδηµαϊκό  Άσυλο 
των Α.Ε.Ι. 

Γ) Ο ανάδοχος µισθωτής, υποχρεούται να θέσει τη γεώτρηση που βρίσκεται εντός του 
αγροτεµαχίου σε πλήρη λειτουργία και να κατασκευάσει το υπόγειο αρδευτικό  δίκτυο, ώστε να 
µπορεί  να χρησιµοποιηθεί  για την άρδευση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου του Τ.Ε.Ι. 
Στερεάς Ελλάδας, µε τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
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ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ : 

Να θέσει το υπάρχον επιφανειακά  φυγόκεντρο σύστηµα σε πλήρη λειτουργ ία. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

-Από  την αρ. πρωτ. 9578/6-6-2012 βεβαίωση της ∆/νσης Εγγείων Βελτιώσεων Ν. Φθιώτιδας, 
προκύπτει οτι τα χαρακτηριστικό  της γεώτρησης που βρίσκεται στη Θέση κΨαλτήρες» εντός 
αγροτεµαχίου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στην Λαµία είναι τα παρακάτω: 

Βάθος γεώτρησης 50 µ. 

Στάθµη άντλησης 7 µ. 

Παροχή  νερού  35 µ3/ώρα 

∆ιάµετρος σωλήνωσης 4". 

-Το υπάρχον υποβρύχιο συγκράτηµα είναι τοποθετηµένο εντός φρέατος σε βάθος 10,OOm 
περίπου, µε παροχή  7,OOm3/h και πίεση στην έξοδο 2 ατµ. περίπου. 

2) ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ : 

Να κατασκευάσει το υπόγειο αρδευτικό  δίκτυο (για να µπορεί  να χρησιµοποιηθεί  για την 
άρδευση του περιβάλλοντος χώρου), µήκους 400,OOm, περίπου από  το αντλιοστάσιο µέχρι 
την είσοδο του Τ.Ε.Ι. Στερεός Ελλάδας, στην Λαµία, από  την Βόρεια πλευρά, µε σωλήνες ΡΕ 
Φ90/10 ατµ., µε όλα τα υλικά  σύνδεσης και σωστής λειτουργ ίας. Συγκεκριµένα : 

Το υπόγειο αρδευτικό  δίκτυο, αρχίζει από  την έξοδο του αντλιοστασΓου και τελειώνει στο 
σηµείο σύνδεσης του δικτύου άρδευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας µε το δίκτυο της 
∆.Ε.Υ.Α.Λ. (Βόρεια πλευρά), συνολικού  µήκους 400,OOm περίπου, 

Το υπόγειο αρδευτικό  δίκτυο θα κατασκευασθεί  από  σωλήνες πολυαιθυλενΓου ΡΕ 100 (µε 
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή  MR810 = 10 ΜΡα), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά  ΕΝ 12201-2, 
διαµέτρου Φ90/10 ατµ., και περιλαµβάνει τις παρακάτω εργασίες: 

α) Εκσκαφή  χάνδακα, διαστάσεων 1,50χ0,50 µ., σε µήκος 400 µ. περίπου, τοποθέτηση των 
σωλήνων και επαναπλήρωση του σκάµµατος. 

β) Προµήθεια και τοποθέτηση του υπόγειου αρδευτικού  δικτύου, από  σωλήνες ΡΕ Φ90/10 
ατµ., συνολικού  µήκους 400 µ. περίπου. 

γ) Προµήθεια και τοποθέτηση 2 (δύο) τεµαχίων, χυτοσιδηρών συρταρωτών δικλείδων, µε 
ωτίδες, ονοµαστικής διαµέτρου ΟΝ 50 mm -16 atm ,και 2 (δύο) δικλείδες ελέγχου DN100mm-
16 atm. 

δ) Βαλβίδα εισαγωγής - εξαγωγής αέρα (αερεξαγωγού) διπλής ενεργείας, παλινδροµικού  
τύπου, ονοµαστικής πίεσης 16 πι, ονοµαστικής διαµέτρου ΟΝ 50 mm. 

ε) Αντιπληγµατική  βαλβίδα DN50 - ΡΝ16 τύπου NEYRPIC ή  παρµεµφερεΓς. 

στ) Σύνδεση του νέου αγωγού  dδρευσης, κατ' επέκταση, µε το υφιστάµενο αρδευτικό  δίκτυο 
του ΤΕΙ (εργασία και υλικά). 

ΑΡΟΡΟ 2: 	∆ιάρκεια µίσθωσης 
Η µίσθωση του ακινήτου Θα διαρκέσει από  την υπογραφή  της σύµβασης και για 12 έτη 
χωρίς δυνατότητα παράτασης. 

ΑΡΘΡΟ 3: 	∆ικαίωµα Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό  
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό  έχουν: 

Ολα τα φυσικά  ή  νοµικό  πρόσωπα 
Συνεταιρισµοί  
Ενώσεις/συµπράξεις/κοινοπραξίες/εταιρίες µε κοινή  προσφορά. 
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ΑΡΘΡΟ 4: 	Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών 
Κλειστές προσφορές Θα γ ίνονται δεκτές στο Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας και 
Πρωτοκόλλου, του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη Λαµία µέχρι τις 18-01-2018 	ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00 π.µ.., και οι οποίες Θα παραµένουν κλειστές µέχρι την 
αποσφράγισή  τους από  την αρµόδια επιτροπή, η οποία Θα γ ίνει στις 18-01-2018 	ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00 π.µ.. Αντιπροσφορές δεν γ ίνονται δεκτές. Όλοι οι συµµετέχοντες, ή  
εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωπο( τους, µπορούν να παρίστανται στη δηµοπρασία. 

Ο διαγωνισµός διέπεται από  τις διατάξεις του π.δ. 715/79 «Περί  Μισθώσεως και 
Εκµισθώσεως ακινήτων Ν.Π.∆.∆.». Οι προσφορές πρέπει να πληρούν ή  υπερπληρούν όλους 
τους όρους της προκήρυξης. ( Η σύµβαση δεν υπάγεται στις διατάξεις του νόµου περί  
εµπορικών µισθώσεων, αλλά  αποτελεί  κοινή  αστική  µίσθωση των άρθρων 574 και επ. του 
Αστικού  Κώδικα. Η µίσθωση δεν υπάγεται στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 813Π8 περί  
Εµπορικών Μισθώσεων, σύµφωνα µε το dρΘρο 7 § 7 του Ν. 2009192.) 

ΑΡΘΡΟ 5: 	Μίσθωµα 

Ως ελάχιστο µίσθωµα ορίζεται το ποσά  των 500 ευρώ. 

Το µίσθωµα Θα καταβάλλεται κάθε έτος σε 3 ισόποσες δύσεις στο Τ.Ε.Ι. Στ. Ελλάδας και 
ειδικά  στα διαστήµατα 5 - 10 Ιανουαρίου, 1 -5 Μαίου και 1 -5 Σεπτεµβρίου κάθε έτους της 
σύµβασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταβάλει επιπλέον του µισθώµατος, το 
χαρτόσηµο που αντιστοιχεί  στο µίσθωµα. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται σε µείωση του 
µισθώµατος µετά  την κατακύρωση και εφεξής. Το µίσθωµα Θα αναπροσαρµόζεται ετησίως, 
σύµφωνα µε τον ετήσιο πληθωρισµό  µε απόφαση της Συγκλήτου . 

ΑΡΘΡΟ 6: 	Ισχύς Προσφοράς 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών, είναι ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες, 
προσµετρούµενες από  την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά  που 
ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ΑΡΘΡΟ 7: 	Υποβολή  των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και Περιεχόµενο 
Προσφοράς 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, µε κεφαλαία γράµµατα 
Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας (ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) που διενεργεί  το 
διαγωνισµό  
Ο αριθµός πρωτοκόλλου της προκήρυξης του διαγωνισµού  
Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού  
Τα στοιχεία του αποστολέα 

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά  σφραγισµένο, ο οποίος Θα 
φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται παραπάνω. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν 
θα γ ίνονται δεκτές. 
Ο φάκελος Θα περιέχει : 
Α. Εγγύηση συµµετοχής 

Κάθε προσφορά  συνοδεύεται από  γραµµάτιο παρακαταθήκης του Ταµείου 
παρακαταθηκών και ∆ανείων , ή  εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας 
ποσού  ίσου προς το προτεινόµενο ελάχιστο µηνιαίο όριο µισθώµατος , ως εγγύηση 
συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

Πριν της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να αυξήσει την κατατεθειµένη εγγύηση , ώστε 
αυτή  να ανέλθει στο ποσό  ίσο προς το διπλάσιο του επιτευχθέντος µισθώµατος , το οποίο και 
παραµένει έως τη λήξη της µίσθωσης , ως εγγύηση για την ακριβή  εκπλήρωση των όρων της 
σύµβασης. 

Στους υπόλοιπους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό  , η εγγύηση επιστρέφεται εντός 5 ηµερών 
από  τη γνωστοποίηση της κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 
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Β. Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν.1599/88, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην 
οποία ο προσφέρων θα αναφέρει ότι: 

α) 	έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας Προκήρυξης και τους 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

β) 	δεν έχει αποκλεισθεί  από  διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆., 
γ) 	δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό  παράπτωµα κατά  την άσκηση της 

επαγγελµατικής του δραστηριότητας, 
δ) 	δεν έχει κηρυχθεί  έκπτωτος από  σύµβαση του δηµοσίου, 

ε) 	δεν έχει κάνει αποδεδειγµένα ψευδείς ή  ανακριβείς δηλώσεις, κατά  την 
παροχή  πληροφοριών, που ζητούνται από  την Υπηρεσία για την παρούσα 
διακήρυξη. 

Μέσα στο φάκελο της Προσφοράς τοποθετούνται επίσης όλα τα σχετικά  µε την 
προσφορά  στοιχεία και ειδικότερα: 

Γ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Αν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι νοµικά  πρόσωπο, θα πρέπει να κατατεθούν άλα τα 
έγγραφα νοµιµοποίησης αυτού  και των νόµιµων εκπροσώπων του. 

Αν ο προσφέρων είναι φυσικό  πρόσωπο και δεν παρίσταται αυτοπροσώπως, πρέπει 
ο αντιπρόσωπός του να καταθέσει στην Επιτροπή  του ∆ιαγωνισµού  συµβολαιογραφικό  
πληρεξούσιο. Προκειµένου για Α.Ε., Θα πρέπει να κατατεθεί  πρακτικό  ∆.Σ. που να ορίζει τον 
αντιπρόσωπο που θα παρασταθεί, ενώ  για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή  άλλης νοµικής µορφής 
εταιρία, συµβολαιογραφικό  πληρεξούσιο, όταν δεν παρίσταται ο διαχειριστής. 

Πιστοποιητικά  φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, που ισχύουν κατά  τη 
διενέργεια του διαγωνισµού. 

Απόσπασµα Ποινικού  Μητρώου, πρωτότυπο, έκδοσης τελευταίου τριµήνου. 
Προκειµένου περί  νοµικού  προσώπου, θα πρέπει να κατατεθεί  απόσπασµα ποινικού  
µητρώου των νόµιµων εκπροσώπων του. 

Πιστοποιητικά  αρµόδιας δικαστικής ή  διοικητικής αρχής, τελευταίου εξαµήνου, 
από  τα οποία να προκύπτει: 

Α) Προκειµένου περί  φυσικών προσώπων: 
σ προσφέρων δεν έχει κηρυχΘεΓ σε πτώχευση, 
δεν έχει κινηθεί  κατ' αυτού  διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

Β) Προκειµένου περί  Νοµικών Προσώπων: 

	

Ι. 	δεν έχει κηρυχθεί  σε πτώχευση, 

	

ϋ. 	δεν βρίσκεται σε λύση ή  / και εκκαθάριση, 

	

ΙΙΙ. 	δεν βρίσκεται σε αναγκαστική  διαχείριση, 

	

iv. 	δεν έχει κινηθεί  κατ' αυτού  διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 

	

ν. 	δεν έχει κινηθεί  κατ' αυτού  διαδικασία διορισµού  εκκαθαριστή. 
Στις περιπτώσεις κατά  τις οποίες δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά  ή  έγγραφα ή  
δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από  ένορκη 
δήλωση του συµµετέχοντα, που γ ίνεται ενώπιον δικαστικής ή  διοικητικής αρχής ή  
συµβολαιογράφου ή  άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας. Για τους συµµετέχοντες, που στη 
χώρα τους δεν προβλέπεται από  το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή  µπορεί  να αντικατασταθεί  µε 
υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωµένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από  αρµόδια 
δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  ή  συµβολαιογράφου. 

Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύµβασης, καθώς και όλη η σχετική  αλληλογραφία, που 
είναι δυνατά  να απαιτηθεί  κατσ τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται υποχρεωτικά  στην 
Ελληνική  γλώσσα. Τυχόν ξενόγλωσσα έγγραφα Θα πρέπει να συνοδεύονται από  επίσηµη 
µετάφρασή  τους. 

Λόγοι απόρριψης της προσφοράς των συµµετεχόντων αποτελούν: 

Α) 	οι τυχόν νοµικοί  περιορισµοί  λειτουργ ίας της επιχείρησης. 
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Β) 	εάν έχει αποκλεισθεί  η συµµετοχή  τους σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και 
Ν.Π.∆.∆. 

	

Γ) 	εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρά  παράπτωµα κατά  την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

	

∆) 	εάν έχουν κηρυχθεί  έκπτωτοι από  σύµβαση του δηµοσίου 

	

Ε) 	εάν έχουν κάνει ψευδείς ή  ανακριβείς δηλώσεις κατά  την παροχή  
πληροφοριών που ζητούνται από  την υπηρεσία. 

ΣΤ) 	Αν δεν ανταποκρίθηκαν στο παρελθόν ικανοποιητικό  σε παρόµοιες εργασίες 
που τους ανατέθηκαν από  το Τ.Ε.Ι. Στερεάς ή  προκάλεσαν αποδεδειγµένες 
ανωµαλίες ή  προβλήµατα λειτουργίας και συνεργασίας µε το ΤΕΙ ή  
γενικότερα µε το ∆ηµόσιο ή  µε ΝΠ∆∆ ή  µε ΝΠΙ∆. 

Η Σύγκλητος µπορεί  να απορρίψει µε απόφασή  της οποιαδήποτε προσφορά, εάν αυτός που 
την υποβάλει δεν παρέχει εχέγγυα για την καλή  εκτέλεση των όρων της σύµβασης και κυρίως 
αν δεν ανταποκρίθηκε θετικά  στο παρελθόν σε παρόµοιες εργασίες που του ανατέθηκαν από  
το Τ.Ε.Ι. το ∆ηµόσιο ή  ΝΠ∆∆ ή  Ι∆ ή  προκάλεσε αποδεδειγµένα ανωµαλίες ή  προβλήµατα 
λειτουργ ίας και συνεργασίας µε το Τ.Ε.Ι. ή  το ∆ηµόσιο ή  ΝΠ∆∆ ή  Ι∆. 

∆. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Θα περιέχει την Οικονοµική  Προσφορά  του υποψηφίου . 

	

ΑΡΘΡΟ 8: 	Ενστάσεις - ∆ιοικητικές Προσφυγές 

Κατά  της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού, της συµµετοχής αναδόχου σε αυτόν, καθώς και της 
νοµιµότητας διεξαγωγής του διαγωνισµού, επιτρέπεται υποβολή  ενστάσεων ενώπιον του 
αρµόδιου οργάνου, κατά  τα προβλεπόµενα στο άρθρο 42 (παρ. 3), του π.δ. 715179. 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός των ανωτέρω, δεν 
γίνονται δεκτές. 

	

ΑΡΘΡΟ 9: 	Αξιολόγηση Προσφορών. 

Κριτήριο αξιολόγησης : Το µεγαλύτερο µίσθωµα. 

ΑΡΘΡΟ 10: Υπογραφή  σύµβασης 

Με την έγγραφη επί  αποδείξει γνωστοποίηση στον προκριθέντα, της υπέρ αυτού  
κατακυρώσεως του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, εντός δέκα πέντε ηµερών από  τη λήψη 
της. 
Εαν ο ανάδοχος δεν προσέλθει προς υπογραφή  της σύµβασης µίσθωσης, εντός της 
παραπάνω προθεσµίας, το διοικούν το Ν.Π.∆.∆. συλλογικό  όργανο, κηρύσσει έκπτωτο τον 
ανακηρυχθέντα πλειοδότη. 
Ο ανάδοχος πριν την υπογραφή  της σύµβασης υποχρεούται να προσκοµίσει 
α. Πριν της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να αυξήσει την κατατεθειµένη εγγύηση , ώστε 
αυτή  να ανέλθει στο ποσό  ίσο προς το διπλάσιο του επιτευχθέντος µισθώµατος , το οποίο και 
παραµένει έως τη λήξη της µίσθωσης , ως εγγύηση για την ακριβή  εκπλήρωση των όρων της 
σύµβασης. 
β. Εξοφλητική  απόδειξη των εφηµερίδων 

ΑΡΘΡΟ 11: Επιβαρύνσεις Αναδόχου 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει όλους τους νόµιµους φάρους, τέλη, 
δικαιώµατα, εισφορές, κρατήσεις και γενικά  οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του ∆ηµοσίου ή  
οποιουδήποτε τρίτου, που απορρέουν από  τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 12: 	Λήξη της Σύµβασης 
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Το ΤΕΙ Στ. Ελλάδας δύναται µε ειδικά  αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου , να λύει 
µονοµερώς τη σύµβαση µίσθωσης , για τη µη εκπλήρωση των όρων της διακήρυξης , ή  όταν 
καταστεί  αναγκαία η ιδιόχρηση του µισθΓου . Σε αυτή  τη περίπτωση ο µισθωτής δε δικαιούται 
να αξιώσει αποζηµίωση. 

Μετά  τη λήξη της Σύµβασης καθ' οιονδήποτε τρόπο και µέσα σε δέκα (10) µέρες από  τη 
λήξη της, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παραδώσει το χώρο σε άριστη κατάσταση, µε 
σχετικό  πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. Επίσης είναι υποχρεωµένος να 
αποµακρύνει τα κινητά  που του ανήκουν χωρίς καµία πρόφαση. 

Η διακήρυξη Θα αναρτηθεί  στη ∆ιαύγεια και Θα δηµοσιευτεί  στην έδρα του ΤΕΙ και στη τοπική  
εφηµερίδα , σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ν. 715/1979 

Πρωινά  Νέα 
Πρωινή  ηµερήσια εφηµερίδα 
Υψηλάντη 58, Λαµία 
τηλ. 22310 34666 
φαξ 22310 34244 
E-mail proina(alotenet.q 

Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης στη τοπική  εφηµερίδα Θα βαρύνουν αυτόν που θα 
ανακηρυχθεί  ανάδοχος, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών (Ν. 3801/2009, 
άρθρο as). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα 
Προµηθειών & Περιουσίας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, 
τηλ. 22310-60161, και στην ηλεκτρονική  διεύθυνση htto://vυww.teiste.gr. 

Digitally signed by Konstantinos 
Papadopoulos 
Date: 2017.12.28 11:48:34 +0200' 

Με εντολή  Πρύτανη 
του ΤΕΙ Στ. Ελλάδας 

Ο Αντιπρύτανης 

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 
Καθηγητής 
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