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Ε.Κ.Υ.Ο. 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
------ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ------ 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ 3.910,49τ.μ. 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΕΩΣ 

ΕΙΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜ. 1510/2018 
 

Ἡ Ἐκκλησιαστική Κεντρική Ὑπηρεσία Οἰκονομικῶν 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 

 
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι 

 
Ὅτι -συμφώνως πρός τάς διατάξεις τῶν Νόμων 590/77, 1811/1988 και 
3581/2007 καί τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 267/2015 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου- 
προσφέρει διά δημοσίου Διαγωνισμοῦ πρός μακροχρόνιον μίσθωσιν 
ἐκκλησιαστικήν οἰκοπεδικήν ἔκτασιν 3.910,49τ.μ. ἐπί τῶν ὁδῶν Θησέως καί 
Ἄρεως ἐντός τοῦ Ο.Τ. 27 Βουλιαγμένης Ἀττικῆς. 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤOY 
 

          Εἶναι γωνιακή καί εὑρίσκεται εἰς τό κέντρον τῆς Βουλιαγμένης, εἰς 
ἥσυχον καί πράσινην περιοχήν, παραπλεύρως τοῦ «tennis club» καί ὄπισθεν 
τοῦ κτηριακοῦ συγκροτήματος "STATUS", ἀπέχουσα μόλις 100 μέτρα ἀπό τήν 
παραλιακήν λεωφόρον Ἀθηνᾶς.  
          Εἶναι ἀρτία καί οἰκοδομήσιμος. Ἔχει Συντελεστήν Δομήσεως 0,4, 
δυνάμει τοῦ ὁποίου κτίζονται 1.584,00τ.μ. καί Συντελεστήν Καλύψεως 0,3. 
 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 Οἱ Ὅροι τοῦ Διαγωνισμοῦ εἶναι οἱ ἀκόλουθοι: 
1. Ὁ Διαγωνισμός θά διενεργηθῆ εἰς δύο φάσεις:  

 α΄.  Μέχρι τῆς 14ης  μεταμεσημβρινῆς τῆς 10-01-2019 θά κατατεθοῦν εἰς 
τό Πρωτόκολλον τῆς Ε.Κ.Υ.Ο. Φάκελλος μέ τά Δικαιολογητικά συμμετοχῆς καί 
Τεχνικός Φάκελλος. 
 β΄. Τήν 24-01-2019 ἡμέραν Πέμπτην καί ἀπό ὣρας 11:30 π.μ. ἕως 12:00 μ., 
θά κατατεθοῦν οἱ φάκελλοι τῶν Οἰκονομικῶν Προσφορῶν εἰς τήν ἐν Ἀθήναις 
Αἴθουσαν Διαγωνισμῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας 
Οἰκονομικῶν τῆς 'Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ε.Κ.Υ.Ο.) (Ἰασίου 1, 4ος ὄροφος), 
ἐνώπιον ἁρμοδίας Ἐπιτροπῆς.  

2. Ὁ ἀναδειχθησόμενος μισθωτής θά ἀνεγείρῃ ἀποκλειστικῶς 
δαπάναις του κτίσμα/-ατα, μέχρις ἐξαντλήσεως τοῦ Συντελεστοῦ Δομήσεως 
τῆς πρός μίσθωσιν ἐκτάσεως. Ἐπίσης θά διαμορφώσῃ καταλλήλως τόν 
περιβάλλοντα χῶρον τῶν κτισμάτων, θά περιφράξῃ δεόντως ὅλην τήν 
ἔκτασιν καί θά κατασκευάσῃ ὑπογείους χώρους τουλάχιστον 1.100 τ.μ. διά 
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τάς Η/Μ ἐγκαταστάσεις, θέσεις σταθμεύσεως καί λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους. 

3. Ἡ ἐπιλογή τῆς προτάσεως ἀξιοποιήσεως καί τῶν προτεινομένων 
λύσεων εὑρίσκονται εἰς τήν σφαῖραν τῆς ἀποκλειστικῆς εὐθύνης τῶν 
διαγωνιζομένων, τόσον ἐξ ἀπόψεως σκοπιμότητος, ὅσον καί ὡς πρός τήν 
νομιμότητά των. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως ἔχει τήν δυνατότητα νά ἐκφράσῃ τήν 
ἄποψίν Της ἐπί τῆς προτεινομένης ἀρχιτεκτονικῆς προτάσεως, προκειμένου νά 
ἐπιτευχθῆ κοινῶς ἀποδεκτή βελτιστοποίησις ταύτης. 

4. α΄.  Οἱ ἐνδιαφερόμενοι, λαμβάνοντες ὑπ' ὄψιν τόν χρόνον ἀποσβέσεως 
τῆς δαπάνης των διά τάς ὡς ἄνω (ὑπό στοιχ.2) κατασκευάς, δύνανται νά 
προτείνουν τό χρονικόν διάστημα τῆς μισθώσεως, τό ὁποῖον ὅμως δέν θά εἶναι 
ἀνώτερον τῶν τριάκοντα (30) ἐτῶν.  

β΄. Ὁ Μισθωτής θά ἔχῃ τήν δυνατότητα νά ζητήσῃ, δύο ἔτη πρό τῆς 
λήξεως τῆς μισθώσεως, παράτασιν ταύτης ἕως καί εἴκοσιν (20) ἔτη, τά δέ 
ἁρμόδια Ὂργανα τῆς Ἐκκλησίας θά ἀποφασίσουν ἐπί τοῦ αἰτήματος αὐτοῦ 
κατά τήν κρίσιν των. 
          5. α΄.  Οἱ ἐνδιαφερόμενοι θά προτείνουν σταθερόν μηνιαῖον μίσθωμα 
κατά τήν κρίσιν των, τό ὁποῖον δέν θά εἶναι κατώτερον τῶν τεσσάρων 
χιλιάδων πεντακοσίων εὐρώ (4.500,00 €).  
           β΄. Ὁ Μισθωτής, πέραν τοῦ ἀνωτέρω (ἄρθρ. 5.α΄) σταθεροῦ μηνιαίου 
μισθώματος, ὑποχρεοῦται νά καταβάλῃ καί συμπληρωματικόν ἐτήσιον 
μίσθωμα, ἀπό τό 6ον ἔτος τῆς μισθώσεως καί ἐντεῦθεν, ἴσον μέ  πέντε ἐπί τοῖς 
ἑκατόν (5%) ἐπί τῶν ἐτησίων ἀκαθαρίστων ἐσόδων του πού θά προκύψουν 
ἀπό τήν ἐν λόγῳ μίσθωσιν. 

6. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι θά καταθέσουν εἰς τό Πρωτόκολλον τῆς Ε.Κ.Υ.Ο. 
(Ἰασίου 1, 4ος ὄροφος) κατά τάς ἐργασίμους ἡμέρας καί μέχρι τῆς 14ης μ.μ. 
τῆς 10-01-2019 τόν Φάκελλον μέ τά Δικαιολογητικά συμμετοχῆς καί τόν 
Τεχνικόν Φάκελλον, προκειμένου νά ἐλεγχθοῦν ἐγκαίρως ὡς πρός τήν 
γνησιότητα καί τήν ὀρθότητά των. Οἱ ἐν λόγῳ φάκελλοι θά εἶναι κλειστοί, μέ 
τήν ὑπογραφήν τοῦ προσφέροντος ἤ τοῦ ἀντιπροσώπου του καί θά 
ἀναγράφουν ἔξωθεν: 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ 

ΔΙΑ  ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΝ ΜΙΣΘΩΣΙΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ 
3.910,49Τ.Μ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΕΩΣ 

Ο.Τ. 27 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ  
ΔΙΑ  ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΝ ΜΙΣΘΩΣΙΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ 

3.910,49Τ.Μ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΕΩΣ 
Ο.Τ. 27 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

         
          7. Τά Δικαιολογητικά συμμετοχῆς εἶναι τά ἀκόλουθα: 

α΄. ● Ἐγγύησις ἑκατόν χιλιάδων εὐρώ (100.000,00€), 
-  εἴτε εἰς μετρητά, 
- εἴτε εἰς Τραπεζικήν Ἐπιταγήν, εἰς διαταγήν τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος, ἐκδεδομένην ἀπό νομίμως λειτουργοῦσαν ἑλληνικήν Τράπεζαν,  
     -  εἴτε εἰς Ἐγγυητικήν ἐπιστολήν Τραπέζης, μέ ἰσχύν ἕξ (6) μηνῶν ἀπό 

τῆς λήξεως τῆς προθεσμίας ὑποβολῆς τῶν προσφορῶν.  
● Aἱ ἐγγυητικαί ἐπιστολαί θά ἐκδοθοῦν ἀπό Πιστωτικά Ἱδρύματα ἤ 

ἄλλα νομικά πρόσωπα πού λειτουργοῦν νομίμως εἰς τά κράτη-μέλη τῆς 
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Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως καί ἔχουν -συμφώνως τῇ ἰσχυούσῃ ἑλληνικῇ καί 
κοινοτικῇ νομοθεσίᾳ- τό δικαίωμα τοῦτο. Τά ἔγγραφα τῶν ἐγγυήσεων, ἐάν δέν 
εἶναι διατυπωμένα εἰς τήν ἑλληνικήν γλῶσσαν, θά συνοδεύωνται ἀπό ἐπίσημον 
μετάφρασιν τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν.  

     Εἰς τάς ἐγγυητικάς ἐπιστολάς θά ἀναγράφωνται ἀπαραιτήτως, ὃτι 
ἀπευθύνωνται πρός τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, τά στοιχεῖα τοῦ 
διαγωνιζομένου -δηλαδή τό ὀνοματεπώνυμον καί πατρώνυμον τοῦ ἀτομικῶς 
διαγωνισθέντος ἢ  ἡ ἐπωνυμία τοῦ νομικοῦ προσώπου (ἑταιρείας) ἢ ὁ τίτλος τῆς 
Κοινοπραξίας-, ὃτι ἡ ἐγγύησις δίδεται διά τήν μακροχρόνιον μίσθωσιν τοῦ ἐπί 
τῶν ὁδῶν Θησέως καί Ἄρεως εἰς Βουλιαγμένην Ἀττικῆς ἐκκλησιαστικοῦ 
ἀκινήτου, σαφής παραίτησις τοῦ ἐγγυητοῦ ἀπό τήν ἒνστασιν τῆς διζήσεως 
μέχρι τοῦ ὡς ἂνω ποσοῦ καί ἀνεπιφύλακτος ὑπόσχεσις περί καταβολῆς τοῦ 
ποσοῦ τῆς ἐγγυήσεως, χωρίς καμμίαν ἒνστασιν ἢ ἀντίρρησιν, ἐντός πέντε (5) τό 
μέγιστον ἐργασίμων ἡμερῶν ἀπό τῆς σχετικῆς εἰδοποιήσεως. 

Αἱ ἐγγυητικαί ἐπιστολαί συμμετοχῆς δέν θά γίνουν δεκταί, ἐάν δέν 
ἀναγράφουν ἅπαντα τά ἀνωτέρω.  

 Εἰς περίπτωσιν πού ὁ διαγωνιζόμενος ἀποτελεῖ μέρος συμπράξεως ἤ 
κοινοπραξίας, ἡ ἐγγυητική  ἐπιστολή πρέπει νά ἐκδοθῇ ὑπέρ ὅλων τῶν μελῶν  
τῆς συμπράξεως καί ὄχι μόνον ὑπέρ μεμονομένων μελῶν χωριστά. 

● Ὅσοι καταθέσουν μετρητά ἤ Τραπεζικήν Ἐπιταγήν θά καταθέσουν καί  
Ὑπεύθυνον Δήλωσιν τοῦ Ν. 1599/1986 τοῦ νομίμου ἐκπροσώπου των, μέ τήν 
ὁποίαν θά βεβαιοῦν ὅτι καταθέτουν ταῦτα διά τήν συμμετοχήν των εἰς τόν 
παρόντα διαγωνισμόν. 

β΄. Ὑπεύθυνος Δήλωσις τοῦ Ν. 1599/1986 τοῦ νομίμου ἐκπροσώπου, εἰς 
τήν ὁποίαν θά ἀναφέρεται ποία θά εἶναι ἡ χρῆσις ἤ αἱ χρήσεις τοῦ ἀκινήτου, τά 
ἀκριβῆ στοιχεῖα τοῦ προσφέροντος, ὡς καί τηλεφωνικός ἀριθμός ἤ ἀριθμός 
τηλεομοιοτύπου ἤ δ/νσις ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου δι' ἐπικοινωνίαν μέ αὐτόν 
ἤ μέ ἀντίκλητόν του. 

γ΄. Ὑποφάκελλος φερεγγυότητος, ὁ ὁποῖος θά περιέχῃ ἐν ἰσχύϊ:  
i)   Φορολογικήν Ἐνημερότητα  
ii)  Ἀσφαλιστικήν Ἐνημερότητα 
iii)Ὑπεύθυνον Δήλωσιν τοῦ Ν. 1599/1986 τοῦ νομίμου ἐκπροσώπου -

ἐπικυρωμένην νομίμως ἀπό ἁρμοδίαν Ἀρχήν-, περί τοῦ ὅτι ὁ προσφέρων δέν 
τελεῖ εἰς πτώχευσιν, ὑπό διαδικασίαν κηρύξεως εἰς πτώχευσιν, ὑπό 
ἀναγκαστικήν διαχείρισιν, ὑπό διαδικασίαν θέσεως εἰς ἀναγκαστικήν 
διαχείρισιν, ὑπό ἐκκαθάρισιν ἤ εἰς κατάστασιν ἀναγκαστικῆς ἤ συντηρητικῆς 
ἐκτελέσεως 
           iv)Πιστοποίησιν - ἐν πρωτοτύπῳ ἤ ἐν ἐπικυρωμένῳ ἀντιγράφῳ- τῆς 
χρηματοδοτικῆς ἱκανότητος τοῦ διαγωνιζομένου διά τουλάχιστον ἕν 
ἑκατομμύριον Εὐρώ (1.000.000,00 €), ἡ ὁποία θά προκύπτῃ, εἴτε μεμονωμένα 
εἴτε συσσωρευτικά, ἀπό τά κάτωθι, ἐνδεικτικά ἀλλά ὄχι ἀποκλειστικά 
ἀναφερόμενα:  
  -  Ἔγγραφον ἡμεδαπῆς ἤ ἀλλοδαπῆς Τραπέζης 
          - Δημοσιευμένους ἰσολογισμούς ἤ ἀποσπάσματα δημοσιευμένων 
ἰσολογισμῶν τῶν τελευταίων πέντε (5) οἰκονομικῶν χρήσεων ἤ ὅσων 
οἰκονομικῶν χρήσεων ἔχουν κλείσει εἰς περίπτωσιν λειτουργίας μικροτέρας τῆς 
πενταετίας  
          -   Οἱονδήποτε ἄλλο σχετικόν ἔγγραφον, ἀπό τό ὁποῖον νά προκύπτῃ ἡ 
δυνατότης χρηματοδοτήσεως τῆς ἐπενδύσεως. 
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        ● Εἰς περίπτωσιν κοινοπραξίας, ἡ ἀπαιτουμένη χρηματοδοτική ἱκανότης 
θά πρέπῃ νά ἀποδεικνύεται εἰς τό πρόσωπον τοὐλάχιστον μιᾶς  ἐκ τῶν 
κοινοπρακτουσῶν ἐπιχειρήσεων ἤ σωρευτικῶς διά τό σύνολόν των. 
        ● Εἰς περίπτωσιν συμμετοχῆς ἀλλοδαπῶν ἐνδιαφερομένων, οὗτοι πρέπει 
νά καταθέσουν ἀντίστοιχα μέ τά ὡς ἄνω ὑπ’ ἀριθμ. i, ii, iii καί iv ἔγγραφα πού 
χορηγεῖ τό Κράτος τῆς ἕδρας των, ἐπισήμως μεταφρασμένα. 
  8. Ὁ Τεχνικός Φάκελλος θά περιέχῃ, εἰς ἐπίπεδον προκαταρκτικῆς 
μελέτης (concept design), ἀρχιτεκτονικήν μελέτην τήν ὁποίαν προτίθεται νά 
ὑλοποιήσῃ ὁ ἐνδιαφερόμενος, προκειμένου τό ἀκίνητον νά καταστῆ 
κατάλληλον διά τήν –κατά τήν ἀπόλυτον αὐτοῦ ἐπιλογήν - προτεινομένην ὑπ' 
αὐτοῦ χρῆσιν. Ἡ μελέτη αὕτη θά  περιλαμβάνῃ τά κάτωθι: 

i) Προσχέδια ἀρχιτεκτονικῆς προτάσεως, ἤτοι διάγραμμα δομήσεως, 
σχέδιον γενικῆς διατάξεως, κατόψεις ὅλων τῶν σταθμῶν, τομάς, ὄψεις εἰς 
κλίμακα 1:100, προοπτικόν σχέδιον, φωτορεαλιστικάς ἀπεικονίσεις ἐξωτερικῶς 
καί ἐσωτερικῶς τῶν κτισμάτων.  

ii) Τεχνικήν περιγραφήν τοῦ ἔργου, κτιριολογικόν πρόγραμμα καί 
ἐκτίμησιν προϋπολογισμοῦ τοῦ ἔργου, ὁ ὁποῖος δέν θά εἶναι κατώτερος τῶν 
τεσσάρων ἑκατομμυρίων Εὐρώ (4.000.000,00 €). 
 Τά ἀνωτέρω θά κατατεθοῦν εἰς ἔντυπον καί ψηφιακήν μορφήν. 
         9. Oἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νά ὑποβάλουν ἐγγράφως τυχόν ἀπορίας 
καί ἐρωτήματα σχετικῶς μέ τούς Ὅρους τοῦ διαγωνισμοῦ τό ἀργότερον μέχρι 
τῆς 30-11-2018. Ἐντός πέντε (5) ἐργασίμων ἡμερῶν ἀπό τῆς λήξεως τῆς 
ἡμερομηνίας  ὑποβολῆς τῶν ἐρωτημάτων θά δοθοῦν ἐγγράφως ἀπαντήσεις εἰς 
ὅσους ἔχουν ὑποβάλλει τά ἐρωτήματα, ἡ δέ σχετική ἐπιστολή  θά  ἀναρτηθῇ εἰς 
τήν ἱστοσελίδα τῆς Ε.Κ.Υ.Ο.. Εἰς τήν ἐπιστολήν αὐτήν εἶναι δυνατόν νά 
περιληφθοῦν καί βελτιώσεις ἤ συμπληρώσεις τῶν Ὅρων τῆς Διακηρύξεως, ἐάν 
τυχόν διαπιστωθῇ ὅτι ὑπάρχει ἀνάγκη βελτιώσεώς των.  
 10. ● Τά Δικαιολογητικά συμμετοχῆς καί ὁ Τεχνικός Φάκελλος θά 
ἐξετασθοῦν ὑπό τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Διαγωνισμοῦ.  
         Κατά τήν συνεδρίασιν τῆς Ἐπιτροπῆς ἕκαστος φάκελλος 
Δικαιολογητικῶν κατ’ ἀρχάς θά σφραγισθῇ, θά μονογραφηθῇ παρ' ἁπάντων 
τῶν   Μελῶν τῆς ἐπί τοῦ Διαγωνισμοῦ Ἐπιτροπῆς καί θά ἀριθμηθῇ. Ἐν 
συνεχείᾳ κάθε φάκελλος θά ἀνοιχθῆ καί κάθε Δικαιολογητικόν θά ἀριθμηθῆ μέ 
τόν αὔξοντα ἀριθμόν τοῦ φακέλλου καί μέ  ἴδιον αὔξοντα ἀριθμόν. 
          Ἐάν τά Δικαιολογητικά δέν εὑρεθοῦν πλήρη καί ὀρθά θά καταγράφεται 
τοῦτο εἰς τό Πρακτικόν καί ὁ ὑποβαλών μή πλήρη ἤ ὀρθά Δικαιολογητικά δέν 
θά δύναται νά ὑποβάλῃ Οἰκονομικήν Προσφοράν. 

  ● Περί τοῦ ἀποτελέσματος τῆς διαδικασίας αὐτῆς θά ἀναρτηθῆ 
Ἀνακοίνωσις τόσον εἰς τόν Πίνακα Ἀνακοινώσεων τῆς Ε.Κ.Υ.Ο. ὅσον καί εἰς 
τήν ἱστοσελίδα Της (www.ekyo.gr). 
              ● Τυχόν ἐνστάσεις ὡς πρός τόν ἔλεγχον τῆς πληρότητος καί τῆς 
νομιμότητος τῶν δικαιολογητικῶν δύνανται νά κατατεθοῦν εἰς τό 
Πρωτόκολλον τῆς Ε.Κ.Υ.Ο. ἐντός δύο (2) ἐργασίμων ἡμερῶν ἀπό τῆς 
ἀναρτήσεως τοῦ ἀποτελέσματος τῆς διαδικασίας ἐλέγχου τῶν δικαιολογητικῶν 
ὑπό τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Διαγωνισμοῦ εἰς τήν ἱστοσελίδα τῆς Ε.Κ.Υ.Ο.. 
             Αἱ ἐνστάσεις αὐταί θά ἐξετασθοῦν ἐντός τῶν ἑπομένων δύο (2) ἡμερῶν, 
ὑπό τῶν Διευθυντῶν τῆς Ε.Κ.Υ.Ο., συνερχομένων ἐν Συμβουλίῳ, μέ Νομικόν 
Σύμβουλον τόν Προϊστάμενον τῆς Νομικῆς Της Ὑπηρεσίας. 
             Τό Συμβούλιον τῶν Διευθυντῶν θά καταρτίσῃ Πρακτικόν, συμφώνως 
πρός τό ὁποῖον θά σταλῇ ἀπάντησις εἰς τούς ἐνισταμένους, σχετική δέ 

http://www.ekyo.gr/
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Ἀνακοίνωσις ἐπί τῶν ἐνστάσεων αὐτῶν θά ἀναρτηθῇ τόσον εἰς τόν Πίνακα 
Ἀνακοινώσεων τῆς Ε.Κ.Υ.Ο., ὅσον καί εἰς τήν ἱστοσελίδα Της (www.ekyo.gr). 

11. Eἰς κάθε φάσιν τοῦ διαγωνισμοῦ, ἡ Ε.Κ.Υ.Ο. διατηρεῖ τό δικαίωμα νά 
ζητήσῃ γραπτάς διευκρινίσεις ἐπί τῶν ἐγγράφων πού θά ὑποβληθοῦν ὑπό τῶν 
διαγωνιζομένων ἤ συμπληρωματικά στοιχεῖα ἐπί τῶν ἤδη κατατεθειμένων 
ἐγγράφων. 

12. Κατά τήν δευτέραν φάσιν τοῦ Διαγωνισμοῦ, ἤτοι τήν 24-01-2019, 
ἡμέραν Πέμπτην, καί ἀπό ὣρας 11:30 π.μ. ἕως 12:00 μ., οἱ ἐνδιαφερόμενοι θά 
καταθέσουν εἰς τήν ἐπί τοῦ Διαγωνισμοῦ Ἐπιτροπήν – συμφώνως πρός τό 
ἄρθρον 1 τῆς παρούσης - τόν Φάκελλον τῆς Οἰκονομικῆς Προσφορᾶς των, ὁ 
ὁποῖος θά εἶναι κλειστός καί ὑπογεγραμμένος ἐπί τοῦ ἀνοίγματός του μέ τήν 
ὑπογραφήν τοῦ προσφέροντος ἤ τοῦ ἀντιπροσώπου του καί θά φέρῃ τόν 
τίτλον: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΔΙΑ  ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΝ ΜΙΣΘΩΣΙΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ 

3.910,49Τ.Μ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΕΩΣ 
Ο.Τ. 27 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
         Ἐντός τοῦ φακέλλου τούτου θά ὑπάρχῃ Ὑπεύθυνος Δήλωσις τοῦ Ν. 
1599/1986 εἰς τήν ὁποίαν θά ἀναγράφεται τό προσφερόμενον ὑπό τοῦ 
διαγωνιζομένου σταθερόν μηνιαῖον μίσθωμα, κατά τά προβλεπόμενα εἰς τόν 
ὃρον 5.α΄ τῆς παρούσης.  

13. α΄.  Οἱ φάκελοι τῶν Οἰκονομικῶν Προσφορῶν ἅμα τῇ καταθέσει των 
θά ἀριθμοῦνται, θά σφραγίζωνται, θά μονογράφωνται ὑπό τῆς Ἐπιτροπῆς καί 
θά καταγράφωνται εἰς  Πρακτικόν. 
          β΄. Μετά τήν παρέλευσιν τῆς προθεσμίας καταθέσεως, ἤτοι τῆς 12ης 
μεσημβρινῆς τῆς 24-01-2019, θά ἀνοιχθοῦν οἱ φάκελλοι τῶν Οἰκονομικῶν 
προσφορῶν ὑπό τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Διαγωνισμοῦ ἐνώπιον ὅσων ἐπιθυμοῦν ἐκ 
τῶν συμμετεχόντων.  

14. α΄. Τά δικαιολογητικά καί αἱ προσφοραί δέν θά ἔχουν ξέσματα, 
σβησίματα, προσθήκας καί διορθώσεις.  

β΄. Προσφοραί, πού κατά τήν κρίσιν τῆς Ἐπιτροπῆς θά εἶναι ἐλλιπεῖς, ὑπό 
αἵρεσιν ἤ θά συνδυάζωνται μέ προϋποθέσεις ἀσχέτους μέ τούς σκοπούς τοῦ 
παρόντος διαγωνισμοῦ, δέν θά ληφθοῦν ὑπ' ὄψιν. 
          γ΄. Αἱ προσφοραί δεσμεύουν τούς ὑποβαλόντας αὐτάς διά χρονικόν 
διάστημα ἕξ (6) μηνῶν ἀπό τῆς ἡμερομηνίας ὑποβολῆς των.  
          15.  Εἰς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά συμμετάσχουν τόσον φυσικά 
πρόσωπα ὅσον καί νομικά πρόσωπα ἤ κοινοπραξίαι, εἴτε ἐκ τῆς Ἡμεδαπῆς εἴτε 
ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς. 

Αἱ ἡμεδαπαί ἐπιχειρήσεις θά καταθέτουν τόν φάκελλον τῆς προσφορᾶς 
των εἰς τήν Ἐπιτροπήν τοῦ Διαγωνισμοῦ, ἀναλόγως μέ τήν νομικήν μορφήν 
των. Δηλαδή:  

 εἰς περίπτωσιν ἀτομικῆς ἐπιχειρήσεως ὁ ἲδιος ὁ ὑποψήφιος ἐπενδυτής 
ἤ ὁ  νομίμως ἐξουσιοδοτημένος ἐκπρόσωπός του, 

 εἰς περίπτωσιν Ο.Ε. ἢ Ε.Ε., ὁ νομίμως ἐξουσιοδοτημένος ἐκπρόσωπος 
τῆς ἑταιρείας, 

 εἰς περίπτωσιν Ε.Π.Ε., ὁ νομίμως ἐξουσιοδοτημένος ἐπί τούτῳ 
ἐκπρόσωπος αὐτῆς, 

 εἰς περίπτωσιν Α.Ε., ὁ νομίμως ἐξουσιοδοτημένος ἐκπρόσωπος αὐτῆς, 
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 εἰς περίπτωσιν Κοινοπραξίας, εἲτε ὁ κοινός ἐκπρόσωπος (πού πρέπει 
νά εἶναι εἷς ἐκ τῶν κοινοπρακτούντων, διωρισμένος μέ συμβολαιογραφικόν 
πληρεξούσιον) τῶν κοινοπρακτουσῶν Ἐπιχειρήσεων, εἲτε ἃπαντες ὁμοῦ οἱ 
κοινοπρακτοῦντες, ἓκαστος ἐκπροσωπούμενος ἢ ἀντιπροσωπευόμενος κατά τά 
ἀνωτέρω. 

Ἀπαγορεύεται ἡ ἐκπροσώπησις δύο ἢ περισσοτέρων διαγωνιζομένων ὑπό 
τοῦ ἰδίου φυσικοῦ προσώπου. 

16. Ἡ συμμετοχή εἰς τόν διαγωνισμόν ἀποτελεῖ ἀπόδειξιν περί τοῦ ὃτι ὁ 
καταθέσας προσφοράν ἒλαβε γνῶσιν  τῶν Ὅρων τῆς παρούσης Διακηρύξεως, 
ὅτι ἀποδέχεται τούτους εἰς τό σύνολόν των ἀνεπιφυλάκτως καί ὃτι ἐξήτασε τό 
ἀκίνητον καί εὗρεν αὐτό τῆς ἀπολύτου ἀρεσκείας του. 

17. α΄. Ἐνστάσεις ὡς πρός παρατυπίας εἰς τήν διαδικασίαν καταθέσεως 
τῶν Οἰκονομικῶν Προσφορῶν ὑποβάλλονται εἰς τόν Πρόεδρον τῆς ἐπί τοῦ 
Διαγωνισμοῦ Ἐπιτροπῆς ἐκείνην τήν ὥραν. 

β΄. Ἐνστάσεις ὡς πρός τό κῦρος τῆς Οἰκονομικῆς Προσφορᾶς 
συναγωνισθέντος τινός ὑποβάλλονται εἴτε ἐκείνην τήν ὥραν εἰς τόν Πρόεδρον 
τῆς Ἐπιτροπῆς, εἴτε ἐντός δύο (2) ἐργασίμων ἡμερῶν ἀπό τῆς λήξεως  
καταθέσεως τῶν προσφορῶν εἰς τό Πρωτόκολλον τῆς Ε.Κ.Υ.Ο. 

γ΄. Αἱ τυχόν ἐνστάσεις θά ἐκδικασθοῦν ὑπό τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς 
τῆς Ε.Κ.Υ.Ο., κατόπιν Εἰσηγήσεως τοῦ ἁρμοδίου Τμήματος αὐτῆς καί 
γνωματεύσεως τοῦ Τμήματος Νομικῶν Ὑποθέσεών Της. 

18. Ἡ πλέον συμφέρουσα Προσφορά θά εἶναι ἐκείνη πού θά 
συγκεντρώνῃ τόν μεγαλύτερον Συνολικόν Βαθμόν Προτάσεως (ΣΒΠi), ὅστις 
ὑπολογίζεται ὡς ἀκολούθως: 
 ΣΒΠi = [ΤΒi/ΤΒmax] * 0,35 + [ΟΠi/ΟΠmax] * 0,65 

Ὅπου   
ΤΒi: ἡ βαθμολογία ἑκάστης τεχνικῆς προτάσεως, ἡ ὁποία θά βαθμολογῆται 

ἀπό 1-10 καί θά λαμβάνῃ τό 35% τῆς ὅλης βαθμολογίας ἑκάστου 
ἐνδιαφερομένου. 

ΤΒmax: ἡ ὑψηλοτέρα βαθμολογία μεταξύ ὃλων τῶν τεχνικῶν προτάσεων. 
ΟΠi: ἡ οἰκονoμική προσφορά ἑκάστης προτάσεως, ἡ ὁποία θά λαμβάνῃ τό 

65% τῆς ὅλης βαθμολογίας ἑκάστου ἐνδιαφερομένου. 
ΟΠmax: ἡ ὑψηλοτέρα οἰκονομική προσφορά μεταξύ ὃλων τῶν προτάσεων. 
19. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος διατηρεῖ τήν διακριτικήν εὐχέρειαν, ἐφ' 

ὅσον κρίνει σκόπιμον, νά καλέσῃ, μετά τόν διαγωνισμόν, εἰς συγκεκριμένην 
ἡμέραν καί ὥραν, ὅσους ἔλαβον μέρος εἰς αὐτόν, νά καταθέσουν βελτιωμένας 
προσφοράς. 

20. α΄. Τό ἀποτέλεσμα τοῦ διαγωνισμοῦ ὑπόκειται εἰς τήν τελικήν 
ἔγκρισιν τῶν ἁρμοδίων Ὀργάνων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Διοικούσης 
Ἐπιτροπῆς τῆς Ε.Κ.Υ.Ο. καί Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου), εἰς τήν διακριτικήν 
εὐχέρειαν τῶν ὁποίων ἐμπίμπτει καί ἡ δυνατότης τῆς μή ἀνακηρύξεως 
μισθωτοῦ, χωρίς τοῦτο νά παρέχῃ εἰς οἱονδήτινα/οἱανδήποτε δυνατότητα 
ἀποζημιώσεως ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, δι’ οἱονδήποτε λόγον. 

β΄. Ἡ τελική ἀπόφασις τῶν ὡς ἄνω Ὀργάνων θά γνωστοποιηθῇ δι’ 
ἑταιρείας ταχυμεταφορᾶς (courier) εἰς τούς συμμετασχόντας, οἱ ὁποῖοι θά 
κληθοῦν νά παραλάβουν τάς ἐγγυητικάς ἐπιστολάς συμμετοχῆς των εἰς τόν 
διαγωνισμόν, πλήν τοῦ ὑποψηφίου Μισθωτοῦ, ὁ ὁποῖος θά κληθῇ ὁμοίως 
συγκεκριμένην ἡμέραν νά ὑπογράψῃ τήν σχετικήν Σύμβασιν καί νά 
ἀντικαταστήσῃ τήν ἐγγύησιν συμμετοχῆς (ἀνωτ. 7.α΄) μέ ἐγγύησιν καλῆς 
λειτουργίας τῆς συμβάσεως (κατ. 21.α΄). 
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γ΄. Κατά τῆς κατακυρωτικῆς τοῦ διαγωνισμοῦ Ἀποφάσεως χωρεῖ 
ἔνστασις, ἡ ὁποία πρέπει νά ὑποβληθῇ εἰς τό Πρωτόκολλον τῆς Ε.Κ.Υ.Ο. ἐντός 
πέντε (5) ἐργασίμων ἡμερῶν ἀπό τῆς ἑπομένης τῆς γνωστοποιήσεώς της. 
           21. α΄. Κατά τήν ὑπογραφήν τῆς Συμβάσεως Μισθώσεως ἡ ἐγγύησις διά 
τήν συμμετοχήν τοῦ ἀναδειχθέντος μισθωτοῦ θά ἀντικατασταθῇ ὑπ’ αὐτοῦ μέ 
ἑτέραν, ὡς ἐχέγγυον διά τήν τήρησιν τῶν ὅρων τῆς συμβάσεως μισθώσεως καί 
τήν καλήν συνεργασίαν.  

Αὕτη δύναται νά εἶναι εἴτε μετρητά εἴτε τραπεζική ἐπιταγή εἴτε ἐγγυητική 
ἐπιστολή Τραπέζης καί θά ἰσοῦται μέ ποσόν ἀντίστοιχον πρός τό 
τετραπλάσιον τοῦ προσφερθέντος σταθεροῦ μηνιαίου μισθώματος (ἀνωτ. 
στοιχ. 5.α΄). Κατά τήν ἔναρξιν ἑκάστου μισθωτικοῦ ἔτους θά συμπληροῦται ἤ θά 
ἀντικαθίσταται, ὥστε να ἰσοῦται ἑκάστοτε πρός τό τετραπλάσιον τοῦ 
τρέχοντος ἑκάστοτε μηνιαίου μισθώματος. 
          Ἐάν ἡ ἐν λόγῳ ἐγγύησις δοθῇ μέ ἐγγυητικήν ἐπιστολήν, εἰς αὐτήν θά 
ἀναγράφωνται ἀπαραιτήτως ὅλα τά στοιχεῖα πού πρέπει νά περιλαμβάνῃ καί ἡ 
ἐγγυητική ἐπιστολή συμμετοχῆς (ἰδέ στοιχ. 7. α΄). 

β΄. Ὁ Μισθωτής, πλήν τῆς ὡς ἂνω ἐγγυήσεως (ἄρθρ. 21.α΄) , θά καταθέσῃ  
καί ἐπιπλέον ἐγγύησιν -κατά τά ὡς ἄνω- διαρκείας τριῶν (3) ἐτῶν, ἴσην πρός 
διακοσίας χιλιάδας εὐρώ (200.000,00₠), ὡς ἐχέγγυον  διά τήν κατασκευήν τῶν 
ἐν ἄρθρῳ 2 τοῦ παρόντος. Μετά τήν ὁλοκλήρωσιν καί πιστοποίησιν τῶν 
κατασκευῶν ἀπό τήν Διεύθυνσιν Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Ε.Κ.Υ.Ο., αὕτη θά 
ἐπιστραφῆ ἀτόκως. 

22. Εἰς περίπτωσιν μή προσελεύσεως τοῦ ἀνακηρυχθέντος Μισθωτοῦ 
πρός ὑπογραφήν τῆς Συμβάσεως, κατά τήν ὁρισθεῖσαν ὑπό τῆς Ε.Κ.Υ.Ο. 
ἡμερομηνίαν, θά καταπέσῃ ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἡ ὑπ’ αὐτοῦ 
κατατεθεῖσα ἐγγυητική ἐπιστολή συμμετοχῆς εἰς τόν Διαγωνισμόν, 
ἐπιφυλασσομένης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί διά πᾶν  ἕτερον δικαίωμά 
Της, ὡς λ.χ. τοῦ ἀποκλεισμοῦ τούτου ἀπό μελλοντικούς διαγωνισμούς τῆς 
Ε.Κ.Υ.Ο.. 

23. Ὁ Μισθωτής θά δικαιοῦται νά λάβῃ τό ἀκίνητον μετά τήν ὑπογραφήν 
τῆς σχετικῆς Συμβάσεως. Ἀπό τῆς ὑπογραφῆς τῆς σχετικῆς Συμβάσεως θά 
ἀρχίσουν ἅπασαι αἱ ὑποχρεώσεις του πρός τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, 
μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ ὑποχρέωσις καταβολῆς τοῦ μισθώματος. 

  24. Ὁ Μισθωτής, προκειμένου νά δυνηθῇ νά λάβῃ τάς ἀπαιτουμένας 
νομίμους ἀδείας διά τήν κατασκευήν  τοῦ/ων κτηρίου/ων, θά καταβάλῃ:   

   α΄. κατά τά πρῶτον (1ον)  καί δεύτερον (2ον) ἔτη τῆς μισθώσεως σταθερόν 
μηνιαῖον μίσθωμα ἴσον πρός τό εἴκοσι πέντε ἐπί τοῖς ἑκατόν (25%) ἐκείνου πού 
θά προσφέρῃ κατά τόν διαγωνισμόν,   

   β΄. κατά τά τρίτον (3ον)  καί τέταρτον (4ον) ἔτη τῆς μισθώσεως σταθερόν 
μηνιαῖον μίσθωμα ἴσον πρός τό τριάκοντα πέντε ἐπί τοῖς ἑκατόν (35%) ἐκείνου 
πού θά προσφέρῃ κατά τόν διαγωνισμόν,    
           γ΄. κατά τό πέμπτον (5ον) ἔτος τῆς μισθώσεως σταθερόν μηνιαῖον μίσθωμα 
ἴσον πρός τό πεντήκοντα ἐπί τοῖς ἑκατόν (50%) ἐκείνου πού θά προσφέρῃ κατά 
τόν διαγωνισμόν.     

25. α΄. Ὁ Μισθωτής διά τό ἕκτον (6ον) μισθωτικόν ἔτος θά καταβάλη 
σταθερόν μηνιαῖον μίσθωμα ἴσον πρός τό ἑκατόν ἐπί τοῖς ἑκατόν 100% ἐκείνου 
πού προσέφερε κατά τόν διαγωνισμόν (ἀνωτ. στοιχ. 5.α΄).   

β΄. Ἐπίσης ὁ Μισθωτής θά καταβάλῃ ἀπό τοῦ 6ου ἔτους καί ἐντεῦθεν καί 
ποσοστιαῖον μίσθωμα 5% ἐπί τῶν ἐτησίων ἀκαθαρίστων ἐσόδων του, πού θά 
προκύψουν ἀπό τήν ἐν λόγῳ μίσθωσιν (ἀνωτ. στοιχ. 5.β΄). Τό ποσοστόν αὐτό θά 



 

 8 

καταβάλλεται ἕως τῆς 31ης Μαΐου τοῦ ἑπομένου ἔτους ἀπό ἐκείνου πού θά 
ἀφορᾶ. 

26. α΄. Τό τρέχον ἑκάστοτε σταθερόν μηνιαῖον μίσθωμα θά 
προσαυξάνεται ἐν τῇ ἐνάρξει ἑκάστου τῶν λοιπῶν τεσσάρων (4) ἐτῶν τῆς 
μισθώσεως (ἤτοι ἀπό τοῦ 7ου ἕως καί τοῦ 10ου) κατά ποσοστόν ἴσον πρός τό 
100% τοῦ Ἐθνικοῦ Ἐναρμονισμένου Δείκτου Τιμῶν Καταναλωτοῦ καί πάντως 
εἰς ποσοστόν οὐχί μικρότερον τοῦ 1%. 

β΄. Τό σταθερόν μηνιαῖον μίσθωμα ὡς καί ἡ ἀναπροσαρμογή του κατά 
τήν ἔναρξιν τοῦ ἑνδεκάτου (11ου), τοῦ δεκάτου ἕκτου (16ου), τοῦ εἰκοστοῦ 
πρώτου (21ου) ἔτους καί τοῦ εἰκοστοῦ ἕκτου (26ου) ἔτους θά προσαυξηθοῦν 
κατόπιν ἐπαναδιαπραγματεύσεων, ἀναλόγως τῶν τρεχουσῶν τότε οἰκονομικῶν 
συνθηκῶν, οὐχί ὅμως εἰς ποσοστόν κατώτερον τοῦ 100% τοῦ Ἐθνικοῦ 
Ἐναρμονισμένου Δείκτου Τιμῶν Καταναλωτοῦ τοῦ προηγουμένου 
δωδεκαμήνου καί πάντως κατά ποσοστόν οὐχί μικρότερον τοῦ 1%. 

γ΄. Καθ' ἕκαστον τῶν ἐνδιαμέσων μισθωτικῶν ἐτῶν (ἤτοι ἀπό τοῦ 12ου ἕως 
τοῦ 15ου  ἔτους, ἀπό τοῦ 17ου ἕως τοῦ 20ου ἔτους, ἀπό τοῦ 22ου ἔτους ἕως τοῦ 25ου 
ἔτους καί ἀπό τοῦ 27ου ἔτους ἕως καί τοῦ 30ου ἔτους) τό σταθερόν μηνιαῖον 
μίσθωμα θά προσαυξάνεται κατά ποσοστόν ἴσον πρός τό 100% τοῦ Ἐθνικοῦ 
Ἐναρμονισμένου Δείκτου Τιμῶν Καταναλωτοῦ τοῦ προηγουμένου 
δωδεκαμήνου, τό ὁποῖον (ποσοστόν) ὅμως δέν θά εἶναι μικρότερον τοῦ 1%. 

27. Ἅπασαι αἱ ἀπαιτούμεναι ἄδειαι τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν, προκειμένου 
τό κτήριον νά διασκευασθῇ συμφώνως πρός τήν πρότασιν τοῦ Μισθωτοῦ, θά 
ἐκδοθοῦν μερίμνῃ καί δαπάναις του. Ἡ Ἐκκλησία οὐδεμίαν ἀπολύτως εὐθύνην 
φέρει εἰς περίπτωσιν μή ἐκδόσεώς των δι’ οἱονδήποτε λόγον.  

28. Ἅπασαι αἱ δαπάναι αἱ σχετικαί μέ τάς κατασκευαστικάς ἐπεμβάσεις 
ἐπί τοῦ κτηρίου, π.χ δαπάναι μελετῶν, ὑλικῶν, ἐργατικῶν, ἀσφαλιστικῶν 
εἰσφορῶν κ.λ.π., θά βαρύνουν ἀποκλειστικῶς καί μόνον τόν Μισθωτήν. 

29. α΄. Ἡ ἀποπεράτωσις τοῦ κτηρίου πρέπει νά ἔχῃ ὁλοκληρωθῇ ἐντός 
τριετίας τό ἀργότερον ἀπό τῆς ὑπογραφῆς τῆς συμβάσεως μισθώσεως.  

Ἡ Διεύθυνσις Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Ε.Κ.Υ.Ο. θά πραγματοποιῇ 
ἒλεγχον προκειμένου νά διαπιστώνῃ ὃτι αἱ ἐργασίαι ἐκτελοῦνται καί θά 
ὁλοκληρωθοῦν κατά τρόπον ἂριστον. Ὁ ἐν λόγῳ ἒλεγχος οὐδόλως ἀπαλλάσσει 
τόν Μισθωτήν τῆς ὑποχρεώσεώς του δι' ἐπίβλεψιν τοῦ ἒργου καί τῆς εὐθύνης 
διά τάς τυχόν κακοτεχνίας πού θά πραγματοποιήσουν τά τεχνικά συνεργεῖα 
πού ἐκεῖνος θά ἐπιλέξῃ διά τήν κατασκευήν τοῦ ἒργου. 

 β΄. Ἐάν δι’ οἱονδήποτε λόγον, πλήν ἀνωτέρας βίας, ὁ Μισθωτής δέν 
κατωρθώσῃ νά ὑλοποιήσῃ πλήρως τήν τεχνικήν του πρότασιν, θά καταπέσουν 
ὡς ποινική ρήτρα καί ἀποζημίωσις ἀμφότεραι αἱ ὡς ἄνω ἐγγυήσεις (ὑπό στοιχ. 
21.α΄ καί 21.β΄), θά καταγγελθῇ ἡ μίσθωσις καί ὅσα τυχόν ἔργα θά ἔχουν 
πραγματοποιηθῆ θά παραμείνουν εἰς τήν Ἐκμισθώτριαν, ἡ ὁποία εἰς οὐδεμίαν 
ἀποζημίωσιν θά ὑποχρεοῦται δι’ αὐτά, ἀλλ’ ἀντιθέτως θά δύναται νά τά 
συνεχίσῃ εἴτε ἡ Ἰδία εἴτε ἕτερος Μισθωτής βάσει τῆς ἐκδοθείσης Οἰκοδομικῆς 
Ἀδείας.   

γ΄. Εἰς τήν ὡς ἄνω περίπτωσιν (ὑπό στοιχ. 29.β΄), δέν θά ἰσχύσῃ ἡ ρύθμισις 
τοῦ ἄρθρ. 24 τῆς παρούσης καί ὁ Μισθωτής θά ὑποχρεοῦται νά καταβάλῃ 
ἀναδρομικῶς ὁλόκληρον τό σταθερόν μηνιαῖον μίσθωμα πού προσέφερε κατά 
τόν διαγωνισμόν ἀπό τοῦ πρώτου μηνός τῆς μισθώσεως καί μέχρι τῆς ἐξώσεώς 
του.           

30. Ἡ εὐθύνη διά τήν ἀσφάλειαν τῶν ἀπασχολουμένων εἰς τό ἔργον, ὡς 
καί τῶν ἐπισκεπτῶν ἤ τῶν διερχομένων, θά βαρύνῃ ἀποκλειστικῶς καί μόνον 
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τόν Μισθωτήν καί τούς ἐργολάβους τοῦ ἔργου. Πρός τοῦτο ὁ Μισθωτής 
ὑποχρεοῦται ἐντός δεκαπέντε (15) ἡμερῶν ἀπό τῆς ἐκδόσεως τῆς Οἰκοδομικῆς 
Ἀδείας νά προσκομίσῃ ἀσφαλιστήριον συμβόλαιον πού θά καλύπτῃ τούς 
κινδύνους αὐτούς. 

31. Τόν Μισθωτήν βαρύνουν ἐπίσης:  
α΄. Αἱ δαπάναι συντηρήσεως καί αἱ πάσης φύσεως ἐπισκευαί τοῦ 

ἀκινήτου πού θά κατασκευασθῇ, τοῦ περιβάλλοντος χώρου του καί τῆς 
περιφράξεως καθ’ ὅλον τό χρονικόν διάστημα τῆς μισθώσεως.  

β΄. Αἱ δαπάναι ἀσφαλίσεως τοῦ ἀκινήτου κατά παντός κινδύνου καί 
ἀστικῆς εὐθύνης καθ’ ὃλον τό χρονικόν διάστημα τῆς μισθώσεως.  

γ΄. Τά ἒξοδα δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος διαγωνισμοῦ εἰς τάς 
ἐφημερίδας, τά ὁποῖα θά προπληρωθοῦν ἀπό τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος. 

δ΄. Ἡ καταβολή τοῦ συνόλου τοῦ ἀναλογοῦντος εἰς τό μίσθωμα 
χαρτοσήμου, τό ὁποῖον σήμερον ἀνέρχεται εἰς ποσοστόν 3,60% ἐπί τοῦ 
καταβαλλομένου μισθώματος ἤ εἰς οἱονδήποτε ποσοστόν θά διαμορφωθῇ εἰς τό 
μέλλον. 

ε΄. Τά ἀναλογοῦντα εἰς τό μίσθιον δημοτικά τέλη, τά τέλη ἀποχετεύσεως, 
οἱ δημοτικοί φόροι, αἱ δαπάναι ὑδρεύσεως καί φωτισμοῦ, ὡς καί κάθε ἄλλο 
ὑπάρχον ἤ ἐπιβληθησόμενον εἰς τό μέλλον δι' οἱονδήποτε λόγον τέλος ἤ φόρος 
πού θά ἀφορᾷ εἰς τήν χρῆσιν τοῦ μισθίου κατά τόν νόμον ἤ κατά τά 
συναλλακτικά ἤθη, ρητῶς ἑξαιρουμένων τῶν φόρων πού ἀφοροῦν εἰς τήν 
κυριότητα τοῦ ἀκινήτου.  

32. Ὁ Μισθωτής θά ἔχῃ δικαίωμα νά ὑπομισθώσῃ τό ἀκίνητον εἰς τρίτον 
ὑπό τήν προϋπόθεσιν, ὅτι ἐντός ἑνός (1) μηνός ἀπό τῆς ὑπογραφῆς τοῦ 
Ὑπομισθωτηρίου Συμφωνητικοῦ θά καταθέσῃ τοῦτο εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς 
Ἑλλάδος. Μετ' αὐτοῦ θά ὑποβάλῃ καί Δήλωσιν τοῦ Ν. 1599/1986, 
προσυπογεγραμμένην καί ὑπό τοῦ ὑπομισθωτοῦ, διά τῆς ὁποίας ἀμφότεροι θά 
ἀποδέχωνται τά ἀκόλουθα: 

α΄. Ὅτι ὁ ὑπομισθωτής δέν ἀποκτᾶ μισθωτικά δικαιώματα λόγῳ τῆς 
ὑπεκμισθώσεως. 

β΄. Ὅτι οὗτος ἀναλαμβάνει τάς αὐτάς ὑποχρεώσεις πού ἰσχύουν καί διά 
τόν Μισθωτήν ἔναντι τῆς Ἐκμισθωτρίας διά τό τμῆμα τοῦ ἀκινήτου πού εἶναι 
ὑπομισθωτής, διά τό ὁποῖον θά εὐθύνωνται ἀπό κοινοῦ καί εἰς ὁλόκληρον πρός 
ἐκπλήρωσιν τῶν ἐκ τῆς μισθώσεως ἀπορρεουσῶν ὑποχρεώσεων. 

γ΄. Ὅτι ἡ ὑπομίσθωσις δέν θά ἔχῃ διάρκειαν μεγαλυτέραν τῆς μισθώσεως.  
33. Εἰς τυχόν περίπτωσιν καθ’ ἥν ὁ Μισθωτής θά θελήσῃ νά καταγγείλῃ  

τήν μίσθωσιν πρό τῆς λήξεως της, θά πρέπῃ νά ἀκολουθήσῃ τήν νόμιμον 
διαδικασίαν καί θά ὀφείλῃ ἀποζημίωσιν συμφώνως μέ ὅ,τι ἑκάστοτε ἡ 
νομοθεσία ὁρίζει. 

34. Ὅταν θά λήξῃ ἤ θά λυθῇ καθ’ οἱονδήποτε τρόπον ἡ μίσθωσις ἤ εἰς 
περίπτωσιν ἐξώσεως τοῦ Μισθωτοῦ ἤ ἐγκαταλείψεως τοῦ μισθίου ὑπ' αὐτοῦ: 

α΄. Ὁ Μισθωτής θά  παραδώσῃ τό ἀκίνητον εἰς καλήν κατάστασιν, ἄλλως 
θά καταπέσῃ ἡ ἐγγύησις καλῆς συνεργασίας (ἰδέ ἀνωτ. στοιχ. 21.α΄) καί θά 
ἀναζητηθοῦν καί τυχόν ἄλλαι δαπάναι αἱ ὁποῖαι θά ἀπαιτηθοῦν διά τήν 
ἀποκατάστασιν τοῦ ἀκινήτου, ἐπιφυλασσομένης τῆς Ἐκμισθώτριας καί διά πᾶν 
ἕτερον νόμιμον δικαίωμά Της. 

β΄.Ἡ Ἐκμισθώτρια θά κρατήσῃ τό κτήριον, ὅπως αὐτό θά ἔχῃ 
ἀποπερατωθεῖ ὑπό τοῦ Μισθωτοῦ, χωρίς νά ὑποχρεοῦται εἰς οἱανδήποτε 
ἀποζημίωσιν του δι' αὐτάς. 
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γ΄. Ἡ Ἐκμισθώτρια θά δικαιοῦται νά λάβῃ ἃπαντα τά ὀφειλόμενα μέχρι 
τῆς ἀποχωρήσεως τοῦ Μισθωτοῦ μισθώματα, χωρίς νά ὑποχρεοῦται εἰς 
ἐπιστροφήν τῶν καταβληθέντων δι' οἱονδήποτε λόγον. 
  δ΄.Τά τυχόν ἐναπομείναντα ἐντός τοῦ μισθίου ἀντικείμενα θά 
παραμείνουν εἰς τό μίσθιον διά χρονικόν διάστημα ἑνός (1) μηνός, διά τό 
ὁποῖον ὁ πρώην Μισθωτής θά ὀφείλῃ ἀποζημίωσιν ἴσην μέ τό τελευταῖον 
μηνιαῖον μίσθωμα. 
 Ἡ Ἐκμισθώτρια δέν ἀποκτᾶ τήν ἰδιότητα τοῦ θεματοφύλακος ἤ τοῦ 
μεσεγγυούχου καθ' ὅ χρονικόν διάστημα τά ἀντικείμενα θά παραμείνουν ἐντός 
τοῦ μισθίου, ἀντιθέτως δέ ταῦτα θά εὑρίσκωνται ἐντός αὐτοῦ εὐθύνῃ καί 
δαπάναις τοῦ πρώην Μισθωτοῦ, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται κατά τεκμήριον ἀμάχητον 
κύριος καί νομεύς αὐτῶν καί θά φέρῃ τόν κίνδυνον τῆς καταστροφῆς ἤ 
χειροτερεύσεώς των. 

 Ἐάν παρέλθῃ τό χρονικόν διάστημα τοῦ ἑνός (1) μηνός χωρίς ὁ πρώην 
Μισθωτής νά ἔχῃ παραλάβη ταῦτα, θεωρεῖται ὅτι αὐτά ἔχουν μηδενικήν ἀξίαν 
δι' αὐτόν καί ἡ Ἐκμισθώτρια δικαιοῦται, χωρίς εἰδοποίησιν, νά τά ἀπομακρύνῃ 
δαπάναις τοῦ πρώην Μισθωτοῦ. Εἰς τήν περίπτωσιν αὐτήν ὁ πρώην Μισθωτής 
οὐδεμίαν ἀξίωσιν ἀποζημιώσεως ἔχει δι' αὐτά ἀπό τήν Ἐκμισθώτριαν, ἀλλά καί 
ἄν τυχόν θά εἶχε, θά παραιτηθῇ ταύτης ρητῶς διά τοῦ Συμφωνητικοῦ 
Μισθώσεως. 

 Εἰς τήν περίπτωσιν αὐτήν ἐπίσης ὁ πρ. Μισθωτής θά ὀφείλῃ καί ἴσην πρός 
τό τελευταῖον μίσθωμα ἀποζημίωσιν χρήσεως, δι’ ὅσον χρονικόν διάστημα θά 
παραμένουν τά πράγματα του ἐντός τοῦ μισθίου, διότι ἡ Ἐκμισθώτρια δέν θά 
δύναται νά τό ἀξιοποίησῃ. 

35. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος οὐδεμίαν εὐθύνην ἀναλαμβάνει διά τῆς 
παρούσης Διακηρύξεως ἔναντι τῶν διαγωνιζομένων, διά τάς δαπάνας εἰς τάς 
ὁποίας οὗτοι θά ὑποβληθοῦν διά τήν συμμετοχήν των εἰς τόν Διαγωνισμόν, ἐφ’ 
ὅσον δι’ οἱονδήποτε λόγον διακοπῇ οὗτος ἤ δέν θά ἐγκριθῇ τό ἀποτέλεσμά του 
ἀπό τά ἁρμόδια Ὄργανα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 
 36. Ἁρμόδια κατά τόπον Δικαστήρια διά τήν ἐπίλυσιν τυχόν διαφορῶν 
τῆς μισθώσεως ὁρίζονται τά Δικαστήρια τῶν Ἀθηνῶν, ἐφαρμοστέον δέ δίκαιον 
θά εἶναι τό Ἑλληνικόν. 
 

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νά λαμβάνουν τοπογραφικόν ὡς καί 
οἱασδήποτε πληροφορίας ἀπό τά Γραφεῖα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κεντρικῆς 
Ὑπηρεσίας Οἰκονομικῶν (Ἰασίου 1, 4ος ὄροφος, Ἀθῆναι, Τηλέφωνα: 210-
7272928 κ. Εὐγενία Κωστοῦ καί 210-7272931 κ. Ἀντώνιος Μποφίλιος) καί ἀπό 
τήν ἱστοσελίδα www.ekyo.gr. 

 
 

Ἐν Ἀθήναις τῆ 31-10-2018 
  

Ὁ Γενικός Διευθυντής 
 
 
 

† Ὁ Ἐπίσκοπος Σαλώνων Ἀντώνιος 
 
 

http://www.ekyo.gr/
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