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Παηξώλ

(Κιεξνδόηεκα Θενδ. Σξηάληε) δηαθεξύζζεη όηη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.4182/2013 άξζξα 24, 42 πεξί «ηνπ ηξόπνπ εθπνίεζεο θαη εθκίζζσζεο
αθηλήησλ θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ», δέρεηαη Πξνηάζεηο-Πξνζθνξέο γηα ηελ
αμηνπνίεζε αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο ηεο, θεηκέλνπ ζηελ Αζήλα επί ησλ νδώλ
Παηεζίσλ 55 θαη Μάξλε 2 (έλαληη Αξραηνι. Μνπζείνπ – Θέαηξνλ
ΑΘΗΝΑΙΟΝ). Έρεη εκβαδόλ 1.915 η.κ., πξόζσπν επί ηεο νδνύ Παηεζίσλ
20,40 κ. θαη επί ηεο νδνύ Μάξλε 22,40 κ. ή όζν θαη εάλ επξεζεί θαηά ηελ
κέηξεζε, .
Οη Πξνηάζεηο-Πξνζθνξέο δύλαληαη λα αθνξνύλ νπνηαδήπνηε κνξθή
αμηνπνηήζεσο ηνπ αθηλήηνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξνζθέξνληνο, όπσο π.ρ. α)
κε αληηπαξνρή ηκήκαηνο ηεο νηθνδνκήο, β) κε κεξηθή αληηπαξνρή θαη
καθξνρξόληα κίζζσζε ηνπ ππνινίπνπ ηεο νηθνδνκήο, γ) κε καθξνρξόληα
κίζζσζε νιόθιεξεο ηεο νηθνδνκήο, δ) κε αληαιιαγή ηνπ νηθνπέδνπ κε άιιε
ζπγθεθξηκέλε νηθνδνκή θαη ε) κε νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή αμηνπνίεζεο
πξνηείλεη ν πξνζθέξσλ.
Αλάινγα κε θάζε ηξόπν αμηνπνίεζεο ηνπ αθηλήηνπ νη πξνζθνξέο ζα
ζπλνδεύνληαη από: 1) Πξνζρέδηα, πεξηγξαθή θαη ρξήζε ησλ θηηζκάησλ πνπ
ζα

αλεγεξζνύλ

&

Οηθνλνκνηερληθή

Μειέηε.

2)

Γεληθή

πγγξαθή

Τπνρξεώζεσλ γηα ηηο αξρηηεθηνληθέο εξγαζίεο, ηηο εξγαζίεο θέξνπζαο
θαηαζθεπήο θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο. 3) Πξνβιεπόκελνο ρξόλνο
έλαξμεο θαη απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ. 4) Μεληαία απνδεκίσζε θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ. 5) Όξνη ζύκβαζεο κίζζσζεο γηα ηηο πεξηπηώζεηο (β)
θαη (γ). 6) Γπλαηόηεηα πξνζθνξάο θαη’ απνθνπή, ρξεκαηηθνύ πνζνύ. 7)
Παξερόκελε εγγύεζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. 8) Πίλαθα πνπ
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λα θαίλεηαη ην εκβαδόλ θαηά όξνθν ησλ θπξίσλ θαη βνεζεηηθώλ ρώξσλ πνπ
πξόθεηηαη λα θαηαζθεπαζζνύλ, ηε ζπκκεηνρή ηεο ηδηνθηήηξηαο ζην νηθόπεδν
θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηα θνηλόρξεζηα. 9) Πίλαθα πνπ λα θαίλεηαη ν ρξόλνο
ζηαδηαθήο κεηαβίβαζεο ησλ πνζνζηώλ αληηπαξνρήο, ν νπνίνο ζα ζπλδέεηαη
θαη κε αλάινγα πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 10) Ννκηκνπνηεηηθά
έγγξαθα ηεο εηαηξείαο, ζε επίζεκα αληίγξαθα, από ηα νπνία λα πξνθύπηεη ε
δηνίθεζή ηεο θαη ηα νλόκαηα ησλ κεηόρσλ θιπ. θαη πηζηνπνηεηηθό από ην
Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο, πεξί κε πηώρεπζεο, κε ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε θαη κε ππαγσγή ζηε ξύζκηζε ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Πησρεπηηθνύ
Νόκνπ, πξόζθαηε ηξαπεδηθή βεβαίσζε, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε
πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηεο εηαηξείαο, πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο θαη
θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο, πηζηνπνηεηηθό όηη δελ ηεο έρεη επηβιεζεί
πεηζαξρηθή πνηλή γηα αδίθεκα ή παξάπησκα ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή
δξαζηεξηόηεηά ηεο, θαη αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ, όισλ ησλ εηαίξσλ θαη
πηζηνπνηεηηθό όηη δελ δηώθνληαη.
Η Σξηάληεηνο Δπαγγεικαηηθή θαη Βηνκεραληθή ρνιή Παηξώλ δελ
δεζκεύεηαη έλαληη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, σο εθ ηεο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο
ησλ θαη δηαηεξεί ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα λα επηιέμεη ηελ πξνζθνξά πνπ ζα
θξίλεη σο πιένλ πξόζθνξε θαη ζπκθέξνπζα, ζπλεθηηκώληαο θαη αμηνινγώληαο
όια ηα δεδνκέλα θαη ηδίσο ηελ θεξεγγπόηεηα θαη όρη κόλν ηελ νηθνλνκηθή
απόδνζε.
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δηαπξαγκαηεπζεί κε ηνλ πιεηνδόηε, γηα ηελ βειηίσζή ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
Σέινο ε Σξηάληεηνο Δπαγγεικαηηθή θαη Βηνκεραληθή ρνιή Παηξώλ δελ
αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε γηα δαπάλεο ζρεδίσλ θιπ. θαη γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ηνπ θαθέινπ, γηα ηηο πξνζθνξέο πνπ ζα απνξξηθζνύλ θαζώο
θαη γηα ηηο ζρεηηθέο κειέηεο πνπ ζα ζπληαρζνύλ θαη ζα ππνβιεζνύλ. Η
ζπκκεηνρή

ζηνλ δηαγσληζκό

ηεθκαίξεηαη ακάρεηα σο απνδνρή

ησλ

παξαπάλσ θαη σο εθ ησλ πξνηέξσλ ξεηή παξαίηεζε από ηελ δηεθδίθεζε
νπνηνπδήπνηε πνζνύ, γηα ηηο πξνζθνξέο πνπ ζα απνξξηθζνύλ θαη ό,ηη
δαπαλήζεθε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ.
Γηα λα ιάβεη κέξνο θάπνηνο ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκό, πξέπεη λα
ζπλππνβάιεη εγγπεηηθή επηζηνιή Σξάπεδαο ύςνπο δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ
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(200.000)€, ε νπνία ζα θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Σξηαληείνπ ρνιήο ζε πεξίπησζε
θαηά ηελ νπνία αζεηήζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ν ππνβάιισλ αίηεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο. Η ελ ιόγσ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα ηζρύεη, κέρξη ηελ νξηζηηθή
αλάδεημε ηνπ αλαδόρνπ θαη ελ πάζε πεξηπηώζεη γηα ρξόλνλ όρη κηθξόηεξν ησλ
δώδεθα κελώλ (12 κελώλ).
Κάζε ελδηαθεξόκελνο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεη ηελ πξνζθνξά ηνπ,
εθηόο από ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε θαη κε
εθηελέο ελεκεξσηηθό ζεκείσκα, γηα ηελ ελ γέλεη

δξαζηεξηόηεηα ηνπ, αλ

πξόθεηηαη πεξί εηαηξείαο, γηα ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο εηαηξείαο θαη θσηνγξαθίεο
θαη πιεξνθνξίεο γηα ηα έξγα πνπ έρεη εθηειέζεη ζηελ Διιάδα θαη ζηελ
αιινδαπή.
Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο
θαη ώξεο, ζηα Γξαθεία ηεο ρνιήο, Ισλίαο 134 ζηελ Πάηξα, εληόο εβδνκήληα
πέληε εκεξώλ (75εκ.) από ηελ αλάξηεζε ηεο παξνύζεο ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο
ρνιήο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Γπηηθήο Διιάδνο
θαη Ινλίνπ.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ην ζρέδην ηνπ νηθνπέδνπ παξέρνληαη
ζηα Γξαθεία ηεο ρνιήο ζηελ Πάηξα, Ισλίαο 134 ηει. 2610-322.023 ή
απνζηέιινληαη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο θαηόπηλ ηειεθσληθήο αηηήζεώο ησλ.
Πάτρα 10/09/2015
Ο Πρόεδρος της Γ.Δ.

† Ο Μητροπολίτης Πατρών
ΥΡΤΟΣΟΜΟ
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