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ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΚΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 

 

   Ο Ναπηηθφο Όκηινο Θεζζαινλίθεο (Ν.Ο.Θ.) δηελεξγεί ηδησηηθφ δηαγσληζκφ κε 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε κηζζσηή γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηκήκαηνο 

ηνπ θεληξηθνχ θηηξίνπ ηνπ ζπγθξνηήκαηφο ηνπ, πνπ έρεη θεξπρζεί λεφηεξν κλεκείν 

απφ ην Υπνπξγείν Πνιηηηζκνχ. Ο ρψξνο βξίζθεηαη ζην ηζφγεην απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

δξφκνπ θαη ζηνλ φξνθν απφ ηελ πιεπξά ηεο ζάιαζζαο θαη νξίδεηαη ζηε ζπλεκκέλε  

θάηνςε (παξάξηεκα 1). Απνηειείηαη απφ αίζνπζεο πεξίπνπ 285 η.κ. θαζαξψλ, 

θνπδίλα, wc θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο πεξίπνπ 130 η.κ. θαζαξψλ θαη βεξάληα 

πεξίπνπ 180 η.κ. Δίλαη θαηάιιεινο γηα ρψξν εζηίαζεο, δειαδή ελδεηθηηθά εζηηαηφξην, 

αλαςπθηήξην, θαθέ- κπαξ, ρψξνο δεμηψζεσλ.  

 Αρθρο1:  

ΤΣΖΜΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

   Η επηινγή ηνπ κηζζσηή ζα γίλεη κε δηαγσληζκφ, ζηνλ νπνίν ζα ιάβνπλ κέξνο 

εηαηξείεο ή θπζηθά πξφζσπα. Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε 

θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά,  ηε γεληθή εηθφλα ηεο εηαηξείαο ή 

ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ζηελ αγνξά θαη θνηλσλία ηεο Θεζζαινλίθεο, ηελ επηηπρή 

ελαζρφιεζε ηνπ πξνζθέξνληνο κε παξεκθεξέο αληηθείκελν  θαη ηε ζπκβαηφηεηα ηεο 

πξνηεηλφκελεο ρξήζεο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ. Δπηπιένλ θξηηήξην επηινγήο ζα 

απνηειέζεη ε αλάιεςε εθ κέξνπο ηνπ πξνζθέξνληνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο εξγαζηψλ 

επηζθεπψλ, ζπληήξεζεο, θαη αλαβάζκηζεο, φπσο ελδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά 

αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα 2 θαη αθνξνχλ ην ζχλνιν ηνπ θηηξίνπ, εθηφο απφ ηνπο 

ππφ παξαρψξεζε ρψξνπο, πνπ νχησο ή άιισο βαξχλνπλ ηνλ πξνζθέξνληα. Η 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ ελ δπλάκεη κηζζσηή, απνηεινχλ 

αλαγθαία πξνυπφζεζε, θαζψο είλαη αλαπφζπαζην ηκήκα εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ απφ 

ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη κε απνθιεηζηηθή δηθή ηνπο 

επζχλε λα εθηηκήζνπλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ πνπ βαξχλνπλ ηνλ 

ελ δπλάκεη Μηζζσηή.  

Τν εθηηκψκελν θφζηνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ πνπ βαξχλεη ην Ν.Ο.Θ. πνπ 

ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 2, εθηηκάηαη ζηηο 100.000€ (εθαηφ ρηιηάδεο 

επξψ). Τνλίδεηαη φηη ην πνζφ απηφ απνηειεί εθηίκεζε θαη δελ κπνξεί ζε θακία 

πεξίπησζε λα δεζκεχζεη ηνλ ΝΟΘ.  
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 Καηά ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο ν κηζζσηήο ζα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο 

ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ ππεπζχλσλ ηνπ Ν.Ο.Θ. θαη ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο 

Γηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ . 

Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ απφ ην κηζζσηή ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα Άδεηα 

Γφκεζεο, ηηο εγθξίζεηο απφ ηελ εθνξεία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ θαη νπνηεζδήπνηε 

άιιεο εγθεθξηκέλεο απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ην Γ.Σ. ηνπ Οκίινπ κειέηεο, δίρσο λα 

ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε ζηαηηθφηεηα ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ν.Ο.Θ..  

Απαηηείηαη δσξεάλ παξαρψξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνο ελνηθίαζε ρψξσλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Οκίινπ επηά εκέξεο ηνλ ρξφλν (πξν Φξηζηνπγέλλσλ, Ηκέξα ησλ 

Φψησλ, Ηκέξα Γεληθήο Σπλέιεπζεο, πξν Μεγάιεο Δβδνκάδαο θαζψο θαη ηξεηο 

εκέξεο γηα ηηο απνλνκέο αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ). Φνξεγία απηψλ ησλ εθδειψζεσλ 

ζα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε. 

Αρθρο2:  

ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

     Η ππνβνιή ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ πνπ 

βξίζθνληαη επί ηεο Θεκηζηνθιή Σνθνχιε 112 ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2020, εκέξα 

Παξαζθεπή απφ ψξα 10:00 έσο 13:00 θαη ζα πηζηνπνηεζεί κε ζρεηηθή απφδεημε ηεο 

Γξακκαηείαο ηνπ Ν.Ο.Θ., πνπ ζα παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο. Μεηά ηελ αλσηέξσ 

εκεξνκελία θαη ψξα δελ γίλνληαη δεθηέο πξνθνξέο, νχηε ζα παξαιακβάλνληαη, εθηφο 

εάλ ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο.   

 Αρθρο3: 

ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 

  Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε Γεκνπξαζία θαη ηελ ππνβνιή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα 

θαηαηεζεί σο εγγχεζε ηξαπεδηθή επηηαγή χςνπο πέληε ρηιηάδσλ επξψ ( 5.000 € ) πνπ 

ζα έρεη εθδνζεί απφ ηξάπεδα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα θαη ζα απεπζχλεηαη 

ζηνλ Ναπηηθφ Όκηιν Θεζζαινλίθεο θαη ζα δεζκεχεη ηνλ επηιερζέληα λα πξνρσξήζεη 

ζηελ ππνγξαθή κηζζσηεξίνπ εληφο 3 εκεξψλ. 

  Η ηξαπεδηθή επηηαγή παξακέλεη ζηνλ Όκηιν κέρξη ηελ θαηαθχξσζε ηεο 

Γεκνπξαζίαο θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κε ηνλ λέν κηζζσηή, 

αιιά ζε θάζε πεξίπησζε φρη πέξαλ ηνπ ελφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία 

αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

  Η ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ζηηο εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

 Αρθρο4: 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

   Τα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζα ππνβιεζνχλ ηελ νξηζκέλε εκέξα θαη ψξα 

θαηαλεκεκέλα ζε δχν θαθέινπο: 
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Φάκελος  Γικαιολογητικών σμμετοτής (αλνηρηφο) κε ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ 

επσλπκία ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ηελ επηγξαθή «Γηθαηνινγεηηθά Σπκκεηνρήο» πνπ 

πεξηέρεη:  

 

 Γξαπηή Γήισζε απφ ηνλ Γηαγσληδφκελν, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ 

Γηαγσληδφκελν ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηνχ, ζχκθσλα κε ηελ πξάμε 

δηνξηζκνχ ηνπ, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη έρεη επηζθεθζεί ην αθίλεην, πνπ 

αθνξά ζην Γηαγσληζκφ, έρεη ειέγμεη ηελ απνηχπσζε ζηνλ βαζκφ πνπ 

ζεψξεζε ζθφπηκν θαη έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ηεο θχζεο, ηεο ζέζεο θαη ησλ 

ζπλζεθψλ πνπ ην δηέπνπλ. 

 Παξνπζίαζε ηαπηφηεηαο, εκπεηξίαο θαη βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ ηνπ 

Γηαγσληδφκελνπ.  

 Τελ ηξαπεδηθή επηηαγή χςνπο πέληε ρηιηάδσλ επξψ ( 5.000 € ), απαξαίηεηε      

πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ. 

 Υπνγεγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε ζε θάζε ζειίδα ηεο ηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε. 

Φάκελος Προσυοράς (ζθξαγηζκέλνο) κε ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία   ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ θαη ηελ επηγξαθή «Πξνζθνξά», πνπ πεξηέρεη: 

 Τελ  πεξηγξαθή, θαηά ην δπλαηφλ αλαιπηηθά, ηεο πξνηεηλφκελεο ρξήζεο ηνπ 

ρψξνπ.  

 Τηο εξγαζίεο πνπ πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη ζην ππφ παξαρψξεζε ηκήκα.  

 Τν χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ην Ν.Ο.Θ. 

 Αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη παξάδνζεο ρψξσλ. 

 Τν χςνο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο κε ηηο ηπρφλ 

αλαπξνζαξκνγέο ηνπ.  

 Θα αλαθέξεηαη, επίζεο, ην χςνο ηεο εγγχεζεο γηα ηε ζσζηή ηήξεζε ησλ 

φξσλ ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο (κεηξεηά ή 

εγγπεηηθή επηζηνιή). 

      Η ππνβνιή πξνζθνξάο πξνυπνζέηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο έιαβε γλψζε ησλ 

φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη απνηειεί απφδεημε-ππεχζπλε δήισζε φηη 

απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο απηνχο. 

   Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δελ δηθαηνχληαη θακίαο 

απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ παξαπάλσ 

ζηνηρείσλ, πξνζθνξψλ, θ.ι.π. 
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 Αρθρο 5:  

ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΩΝ-ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΩΝ 

Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Γεκνπξαζία κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ 

ηνλ ρψξν χζηεξα απφ ηειεθσληθή ζπλελλφεζε θαη λα ελεκεξψλνληαη γηα νηηδήπνηε 

ζεσξνχλ απαξαίηεην, απφ ηνλ Αληηπξφεδξν θχξην Ισάλλε Λακπξηαλίδε ζην 

ηειέθσλν 2310 237657 θαη 6937369961 θαη απφ ηνλ Έθνξν Έγθαηαζηάζεσλ θ. 

Γεψξγην Κπξηαθίλε ζην ηειέθσλν 6942654524  θαηά ηηο ψξεο 14.00-18.00.  

 Αρθρο 6: 

ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

Ο Ναπηηθφο Όκηινο δελ δεζκεχεηαη λα κηζζψζεη ην αθίλεην ζηνλ πιεηνδφηε. 

  Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ην Γηνηθεηηθφ 

Σπκβνχιην ηνπ Ναπηηθνχ Οκίινπ Θεζζαινλίθεο, ην νπνίν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

θαιέζεη ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα δηεπθξηλίζνπλ θαη ελδερνκέλσο λα βειηηψζνπλ ηελ 

πξνζθνξά ηνπο. Τν Γ.Σ. αθνχ ζπλεθηηκήζεη ζην ζχλνιφ ηνπο ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ θαηαηέζεθαλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, ηελ πιήξσζε 

ησλ θξηηεξίσλ πνπ έρνπλ ηεζεί κε ηα παξαπάλσ άξζξα ζα αμηνινγήζεη κε ειεχζεξε 

θξίζε θαη εμεηάδνληαο ζθαηξηθά ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ θάζε ππνςήθηνπ κηζζσηή 

ζπλεθηηκψληαο ηελ αμηνπηζηία πνπ έρεη επηδείμεη ζε αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο. Τν 

Γ.Σ. ζα επηιέμεη χζηεξα απφ ςεθνθνξία ηνλ δηαγσληδφκελν ζηνλ νπνίν ζα κηζζψζεη 

ην αθίλεην, ρσξίο λα δεζκεχεηαη απφ ην πνηνο δηαγσληδφκελνο θαηέζεζε ηελ 

πςειφηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. Τν Γ.Σ. κπνξεί λα απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά ηνπ 

πιεηνδφηε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αθφκα θαη λα απνξξίςεη φιεο ηηο πξνζθνξέο, 

ρσξίο δηθαίσκα απνδεκίσζεο είηε ηνπ πιεηνδφηε είηε άιινπ ζπκκεηέρνληνο, εθφζνλ 

θξίλεη ηηο πξνζθνξέο κε ζπκθέξνπζεο, επηζηξέθνληαο ηνλ θάθειν ησλ πξνζθνξψλ 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ. 

  Η θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην Γ.Σ. δελ δεζκεχεη νχηε δεκηνπξγεί 

ππνρξέσζε ηνπ Ναπηηθνχ Οκίινπ Θεζζαινλίθεο, παξά κφλν κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ 

κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ. Γεζκεχεη φκσο ηνλ πξνθξηζέληα κηζζσηή, ν νπνίνο δελ 

έρεη δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δίρσο λα θαηαβάιεη ην πνζφ 

ησλ πέληε ρηιηάδσλ επξψ (5.000 €), ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ηελ εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο.  

Ο ΝΟΘ ζπκβάιιεηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ κε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο 
Γηαγσληδφκελνπο θαη ελεκεξψλεη κε επηζηνιή ηνλ επηιεγέληα Γηαγσληδφκελν, θαζψο 
θαη φζνπο Γηαγσληδφκελνπο δελ επειέγεζαλ, νη νπνίνη δελ έρνπλ θακία αμίσζε γηα 
ηνλ ιφγν απηφ.  
 
  Τν απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαθνηλσζεί ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε 

φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 



 
 

Σελίδα 5 από 11 
 

 
 

 

Αρθρο 7: 

ΔΠΗΦΤΛΑΞΔΗ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΝΟΘ 
 
Η ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ (ππνβνιή πξνζθνξάο), ηζνδπλακεί κε δήισζε ηνπ 
Γηαγσληδφκελνπ φηη έιαβε πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ. Οπνηαδήπνηε 
ηπρφλ παξάιεηςε ζηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ή ζηελ ππνγξαθή νπνηνπδήπνηε 
εγγξάθνπ δελ δίλεη ην δηθαίσκα ζην Γηαγσληδφκελν λα ηελ επηθαιεζζεί πξνθεηκέλνπ 
λα ηχρεη εμαίξεζεο ή ειάηησζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.  
Ο ΝΟΘ δελ έρεη επζχλε ή ππνρξέσζε ζε θακία πεξίπησζε λα απνδεκηψζεη ηνπο 
Γηαγσληδφκελνπο γηα νπνηαδήπνηε δαπάλε ή δεκία, πνπ ζα έρνπλ ππνζηεί γηα ηελ 
πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 
ζα γίλεη δεθηή ε πξνζθνξά ηνπο ή ζα αλαβιεζεί ή ζα αθπξσζεί ή ζα καηαησζεί ν 
Γηαγσληζκφο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην θαη ρξφλν θαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία. 
Καηά ζπλέπεηα απηνί πνπ κεηέρνπλ ζην Γηαγσληζκφ θαη ππνβάιινπλ πξνζθνξά, 
αλεμάξηεηα αλ έγηλαλ ή φρη ηειηθά δεθηνί, δελ απνθηνχλ θαλέλα απνιχησο δηθαίσκα 
θαηά ηνπ ΝΟΘ, απφ ηε δηαθήξπμε απηή θαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Γηαγσληζκφ. 

 
Αρθρο 7: 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 

 
Ο Γηαγσληδφκελνο ζα θιεζεί γξαπηά απφ ηνλ ΝΟΘ θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
πξνζέιζεη ζε πξνζεζκία, πνπ δελ ζα κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ (3) 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πξφζθιεζεο, γηα λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε. 
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν ΝΟΘ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ 
Γηαγσληδφκελν νπνηνδήπνηε δηεπθξηληζηηθφ ζηνηρείν ή δήισζε πνπ λα αθνξά ζε 
ηερληθά, ρξνληθά ή νηθνλνκηθά ζέκαηα ζπκπιεξψλνληαο έηζη ηα ζπκβαηηθά. 
Δλδεηθηηθά θαη φρη απνθιεηζηηθά αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ. 
 

 Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ 
Γηαγσληδφκελν ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηνχ, ζχκθσλα κε ηελ πξάμε 
δηνξηζκνχ ηνπ, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη ν Γηαγσληδφκελνο δελ ηειεί ππφ 
πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, δελ έρνπλ 
ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε 
δηθαζηηθή απφθαζε.  

 

 Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηεη, εθηφο απφ ην 
φηη ν Γηαγσληδφκελνο έρεη ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα θαη ην πνηα 
πξφζσπα είλαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ, νη νπνίνη θαη ηνλ δεζκεχνπλ κε 
ηελ ππνγξαθή ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ ζχκβαζε θαη νη νπνίνη ζα 
ππνγξάθνπλ ηελ πξνζθνξά θαη φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

 

 Πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Γηαγσληδφκελεο 
εηαηξείαο, κε ην νπνίν νξίδνληαη ν/νη εθπξφζσπνο/νη ηεο, νη νπνίνη ζα 
ππνγξάθνπλ ηελ πξνζθνξά θαη φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα.  

 

 Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ 
Γηαγσληδφκελν ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηνχ, ζχκθσλα κε ηελ πξάμε 
δηνξηζκνχ ηνπ, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη έρεη επηζθεθζεί ην αθίλεην, πνπ 
αθνξά ζην Γηαγσληζκφ, έρεη ειέγμεη ηελ απνηχπσζε ζηνλ βαζκφ πνπ 
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ζεψξεζε ζθφπηκν θαη έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ηεο θχζεο, ηεο ζέζεο θαη ησλ 
ζπλζεθψλ πνπ ην δηέπνπλ. 

 

 Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. 
 
Αλ ν Γηαγσληδφκελνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εληφο ηεο 
πξνζεζκίαο πνπ ζα ηνπ ηαρζεί ή αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, ηφηε ν ΝΟΘ 
έρεη ην δηθαίσκα λα ηνλ θεξχμεη έθπησην κε έγγξαθν πνπ ζα ηνπ θνηλνπνηήζεη, θαη 
ρσξίο λα απαηηείηαη ε ηήξεζε νπνηαδήπνηε άιιεο δηαδηθαζίαο.  
 
Ο ΝΟΘ ζηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα θαιέζεη γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνλ 

επφκελν θαηά ζεηξά ππνςήθην θαη νχησ θαζ’ εμήο ή/θαη λα δηαπξαγκαηεπζεί θαηά ηελ 

απφιπηε θξίζε ηνπ κε νπνηνλδήπνηε άιιν απφ ηνπο Γηαγσληδφκελνπο πξνθεηκέλνπ 

λα ζπκβιεζεί ή λα απεπζπλζεί ζε άιινπο, ζε απ’ επζείαο δηαπξαγκάηεπζε. 

 

Θεζζαινλίθε, 08-01- 2018 

 

Γηα ηνλ ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης, Θεμ.Σοφοφλη 112, Τ.Κ. 551 31, τηλ.2310 414 521, fax.2310 417 369 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 

(Δργασίες, κατ’ ελάτιστο και ότι περιοριστικά) 

Α/Α Περιγραυή Δργασίας Ανάληυη κόστοσς  εκτέλεσης 

1 Δξγαζίεο επηζθεπήο φπνπ απαηηείηαη ζηνλ θέξνληα 

νξγαληζκφ θαη επηζθεπή ζνβάδσλ. 

ΝΟΘ – Μηζζσηήο θαη΄αλαινγία 

ρψξνπ 

2 Τνπνζέηεζε  θηγθιηδψκαηνο νκνίνπ κε ην ππάξρνλ. ΝΟΘ – Μηζζσηήο θαη΄αλαινγία 

ρψξνπ 

3 Καζαίξεζε κεηαιιηθήο πξνζζήθεο ζηνλ εμψζηε ηνπ  

θεληξηθνχ θηηξίνπ. 

ΝΟΘ – Μηζζσηήο θαη΄αλαινγία 

ρψξνπ 

4 Απνθαηάζηαζε ηεο φςεο πξνο ηε ζάιαζζα θαη 

ηνπνζέηεζε δηπιψλ παινπηλάθσλ, ζχκθσλα κε ηα 

εγθεθξηκέλα ζρέδηα. 

ΝΟΘ – Μηζζσηήο θαη΄αλαινγία 

ρψξνπ 

5 Δπίζηξσζε δαπέδνπ εμψζηε αθνχ πξνεγεζεί 

ζηεγάλσζε. 

ΝΟΘ – Μηζζσηήο θαη΄αλαινγία 

ρψξνπ 

6 Σηεγάλσζε θαη ζεξκνκφλσζε δψκαηνο. ΝΟΘ – Μηζζσηήο θαη΄αλαινγία 

ρψξνπ 

7 Τνπνζέηεζε πηπζζφκελσλ ζθηάζηξσλ, ηχπνπ 

νξζνγσληθήο νκπξέιαο, ζχκθσλα κε ηελ έγθξηζε ηνπ 

ΥΠ.ΠΟ. 

ΝΟΘ – Μηζζσηήο θαη΄αλαινγία 

ρψξνπ 

8 Καηαζθεπή εμσηεξηθήο κεηαιιηθήο ζθάιαο ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα, ζηελ ΒΓ πιεπξά. 

Μηζζσηήο 

9 Καζαηξέζεηο πξφρεηξσλ πξνζζεθψλ απφθξπςεο Η/Μ 

εγθαηαζηάζεσλ θ.ι.π.  πξνο ηε κεξηά ηεο ζάιαζζαο. 

Μηζζσηήο 

10 Απνμήισζε αλελεξγψλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ, θαισδίσλ 

θιπ. Απφ ην εζσηεξηθφ, ηηο φςεηο θαη ην δψκα ηνπ 

θεληξηθνχ θηηξίνπ. Νέα Η/Μ εγθαηάζηαζε. 

Μηζζσηήο 

11 Δγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ πξνο 

ελνηθίαζε ρψξν. 

Μηζζσηήο 

12 Δξγαζίεο ζπληήξεζεο ζηε κεηαιιηθή ζηέγε ηεο αίζνπζαο 

ζηε ΒΑ πιεπξά. 

Μηζζσηήο 

13 Δγθαηάζηαζε ππξάληνρεο «θπζνχλαο» μελνδνρεηαθνχ 

ηχπνπ δηαρσξηζκνχ ηνπ πξνο κίζζσζε ρψξνπ θαη ηεο 

αίζνπζαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ Ν.Ο.Θ. 

Μηζζσηήο 

14 Φσηηζκφο θαη εμσξατζκφο ξάκπαο απφ πφξηα εμσηεξηθνχ 

ρψξνπ ζηάζκεπζεο έσο ηελ είζνδν ηνπ πξνο ελνηθίαζε 

ρψξνπ 

Μηζζσηήο 

15 Αληηθαηάζηαζε ησλ ππνινίπσλ  θνπθσκάησλ ηνπ 

νξφθνπ, κε νκνίνπ ηχπνπ κε απηά πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ 

ζηνλ πξνο εθκίζζσζε ρψξν. 

ΝΟΘ 

 


