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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ – ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

 

Άπθπο 1. Η Εηαηξία Αμηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο Πεξηνπζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο (εθεμήο Εηαηξία ή Εθκηζζψηξηα) πξνθεξχζζεη δεκφζην 

πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ Κπιηθείνπ πνπ ζηεγάδεηαη ζην 

θηίξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηε Θεζζαινλίθε για δύο (2) σπόνια με δικαίωμα 

παπάηαζηρ μέσπι έναν (1) επιπλέον σπόνο, βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. 316/15-7-

2020 (Θέκα 4ν) απφθαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Εηαηξίαο. 

Άπθπο 2. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηιρ 25/8/2020, ημέπα Σπίηη, και ώπα 10:00 

πμ., ζηα γξαθεία ηεο Εηαηξίαο (Κηίξην ΓΔ, φξνθνο 5νο, γξαθείν 501) ζηε 

Θεζζαινλίθε, νδφο Εγλαηία 156, ΣΚ 546 36 ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο 

Επηηξνπήο. 

 ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ παξνρή πξνζεθνπζψλ ππεξεζηψλ. 

Άπθπο 3. Σξφπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη κε ην ζχζηεκα ησλ αλνηθηψλ πξνζθνξψλ θαη ζα 

ζπλερηζηεί κε πξνθνξηθέο πξνζθνξέο κέρξη αλαδείμεσο ηνπ ηειεπηαίνπ 

πιεηνδφηε. Τπελζπκίδεηαη φηη θάζε πξνθνξηθή πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξε ηνπ ηειεπηαίνπ ειάρηζηνπ νξίνπ θαηά 2% ηνπιάρηζηνλ απηνχ. 

 

Άπθπο 4. Δηθαηνινγεηηθά 

http://www.uom.gr/company
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 Όζνη πάξνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα παξαδψζνπλ έγγξαθε 

πξνζθνξά κέρξη ηελ παξαπάλσ εκέξα θαη ψξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

ζηελ αξκφδηα Επηηξνπή, καδί κε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

α. ρεηηθή έγγξαθε πξνζθνξά κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ζηελ 

νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην πξνζθεξφκελν κεληαίν κίζζσκα.  

β. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλεη: 

1. Όηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρεηαη 

πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. Σπρφλ αλαγξαθφκελνη φξνη, αηξέζεηο θαη 

επηθπιάμεηο, δελ επηθέξνπλ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο αιιά ζεσξνχληαη 

κε γεγξακκέλνη. 

2. Όηη δεζκεχεηαη λα πξνζθέξεη ηα είδε ηνπ άξζξνπ 11 ζηηο αλαγξαθφκελεο 

ζ’ απηφ ηηκέο.  

3. Σνλ αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εξγάδεηαη ζην θπιηθείν. 

4. Σηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ. Δηεπθξηλίδεηαη φηη νη ειάρηζηεο ψξεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ είλαη 7:00 κέρξη 21:00 θαζεκεξηλέο θαη 

αββαηνθχξηαθα. 

γ. Όπνην άιιν ζηνηρείν θξίλεη ζθφπηκν φηη ζα βνεζήζεη ηελ επηηξνπή γηα ηε 

ζσζηή επηινγή. 

δ. Εγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή Γξακκάηην 

Παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ, γηα πνζφ 

ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην πξνηεηλφκελν απ’ απηφλ κεληαίν κίζζσκα σο εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. Μεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξηλ 

ππνγξαθεί ε ζχκβαζε, ν πιεηνδφηεο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ν 

δηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ θαηαηεζεηκέλε απ’ απηφλ 

εγγχεζε κε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζε πνζφ δηπιάζην ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

κεληαίνπ κηζζψκαηνο πνπ ζα παξακείλεη κέρξη ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο σο 

εγγχεζε γηα ηελ αθξηβή εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Εάλ ε κίζζσζε 

παξαηαζεί, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα αληηθαηαζηαζεί κε λέα, πνζνχ ίζνπ 

κε ην δηπιάζην ηνπ κηζζψκαηνο ηεο παξάηαζεο.  

   Μεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο θαη ηελ νινζρεξή εμφθιεζε φισλ ησλ 

κηζζσκάησλ ηνπ θαη ηε ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο Εηαηξίαο γηα ηελ εθπιήξσζε 

φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, επηζηξέθεηαη ε 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ 
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πξσηνθφιινπ παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ηνπ θπιηθείνπ θαη εθφζνλ ζ’ απηφ 

δελ ππάξρνπλ παξαηεξήζεηο ζε βάξνο ηνπ κηζζσηή. 

   Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ ππνινίπσλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην 

δηαγσληζκφ επηζηξέθνληαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

   Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, νθείιεη λα ην δειψζεη 

ζηελ Επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνζθνκίδνληαο ην λφκηκν πιεξεμνχζην, 

φζνλ αθνξά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο. 

ε.  Δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ν κεραληθφο εμνπιηζκφο πνπ 

ζα πξνζθνκηζζεί, αλαιπηηθά. 

ζη. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο δελ θαηαδηθάζζεθε ζε πνηλή πνπ επηθέξεη ηηο 

εθπηψζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Πνηληθφ Κψδηθα. 

δ. Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ησλ αληίζηνηρσλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ ζην Δεκφζην θαη ηνπο Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο θαηά 

ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

    

Οη πξνζθνξέο εγγξάθνληαη ζην πξαθηηθφ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζηνλ 

πίλαθα ηνπ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

Πξνζθνξέο ρσξίο ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ.  Επίζεο, 

απνξξίπηνληαη φζεο ππνβιήζεθαλ εθπξφζεζκα ή είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο 

εθηίκεζεο χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο.  ε πεξίπησζε αλαβνιήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο θαζπζηέξεζεο, νη πξνζθνξέο πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ ηζρχνπλ γηα ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

    

Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαθήξπμεο, ηεο ζπκκεηνρήο πιεηνδφηε ή ηεο 

λνκηκφηεηαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελζηάζεσλ 

ζηελ Επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ε νπνία εηζεγείηαη πξνο ην Δηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο Εηαηξίαο, ην νπνίν θαη απνθαζίδεη νξηζηηθά επ’ απηψλ. 
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 Οη ελ ιφγσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη κφλν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 

δηαγσληζκφ εγγπάθωρ θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ή εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) 

σξψλ απφ ηε ιήμε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Άπθπο 5. Σν ειάρηζην κεληαίν φξην ηνπ κηζζψκαηνο νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ €12.000,00. 

Άπθπο 6. Δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο 

 Η δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη ζε δχν (2) ρξφληα θαη αξρίδεη απφ 

01.09.2020, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-19 ε 

ιεηηνπξγία ησλ θπιηθείσλ ησλ ΑΕΘ ζα επηηξέπεηαη θαλνληθά. ε πεξίπησζε 

πνπ αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ηνπο ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-19, ε 

εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εθκίζζσζεο ζα κεηαηεζεί ζηελ εκεξνκελία έλαξμεο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ζα ππνγξαθεί πξσηφθνιιν 

παξάδνζεο θαη παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα Επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη έλα (1) αθφκα έηνο απφ 

ηε ιήμε ηεο 2εηίαο κε ζχκθσλε γλψκε θαη ησλ δχν κεξψλ, κε ηοςρ ίδιοςρ 

όποςρ πος ιζσύοςν για ηην 2εηία. 

 ε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ ΦΠΑ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ θφξνπ πνπ 

πιεξψλεη ν αλάδνρνο, ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Εηαηξίαο κπνξεί λα 

αλαπξνζαξκφζεη ηηο ηηκέο ηνπ άξζξνπ 11, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ 

αλαδφρνπ. Οη αλαπξνζαξκνζκέλεο ηηκέο ζα ζηξνγγπινπνηεζνχλ ζην 

πιεζηέζηεξν 5ιεπην. 

 Επιζημαίνεηαι, φηη θαηά ηνλ κήλα Αχγνπζην, απνθιεηζηηθά γηα ηηο 

εκεξνκελίεο απφ 1 κέρξη 24, ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο πξνζέιεπζεο 

θνηηεηψλ, ν πιεηνδφηεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα δχλαηαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα 

κελ ιεηηνπξγεί ην θπιηθείν θαη λα ην δηαηεξεί θιεηζηφ, ρσξίο φκσο λα 

απαιιάζζεηαη ηεο θαηαβνιήο ηνπ ελνηθίνπ πνπ ζα αθνξά ηνλ 

πξναλαθεξφκελν κήλα. 

 Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ν κηζζσηήο απαιιάζζεηαη απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ 

κηζζψκαηνο κφλν ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κηζζψζεσο αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ιφγσ ηεο 

πξναλαθεξφκελεο παλδεκίαο θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί απηή. 
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Άπθπο 7. Καηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ 

 Πιεηνδφηεο ζα αλαδεηρζεί εθείλνο πνπ ζα πξνζθέξεη ην κεγαιχηεξν κεληαίν 

κίζζσκα. Σελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ απνθαζίδεη ην Δηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο Εηαηξίαο, ην νπνίν κπνξεί λα θξίλεη ην απνηέιεζκα αζχκθνξν 

θαη λα επαλαιάβεη ην δηαγσληζκφ κε ηνπο ίδηνπο ή λένπο φξνπο, ρσξίο απφ 

φιεο απηέο ηηο ελέξγεηεο λα πξνθχπηεη δηθαίσκα ή θάπνηα αμίσζε ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ θαηά ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο 

απνβεί άγνλνο, είηε γηαηί θαλείο δελ πήξε κέξνο ζ’ απηφλ ή δελ πήξε κέξνο 

ηθαλφο αξηζκφο πιεηνδνηψλ πξνο αλάπηπμε αληαγσληζκνχ κεηαμχ ηνπο, είηε 

γηαηί νη πξνζθνξέο πνπ δφζεθαλ απνξξίθζεθαλ σο απαξάδεθηεο ή 

αζχκθνξεο, κπνξεί λα επαλαιεθζεί ν δηαγσληζκφο. Αλ ν δηαγσληζκφο δελ 

θέξεη απνηέιεζκα δχν θνξέο, ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Εηαηξίαο κπνξεί λα 

πξνβεί ζε απ’ επζείαο κίζζσζε ρσξίο δηαγσληζκφ. Αλ δχν ή πεξηζζφηεξνη 

πιεηνδφηεο πνπ πιεξνχλ ηα νπζηαζηηθά πξνζφληα ηεο δηαθήξπμεο 

πξνζθέξνπλ ην απηφ κίζζσκα, ην αλσηέξσ αξκφδην φξγαλν απνθαζίδεη, ηε 

δηελέξγεηα θιεξψζεσο ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε. 

Άπθπο 8. Καηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο – έθπησζε 

α. Η απφθαζε πεξί θαηαθπξψζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 

αλαθνηλψλεηαη ζηνλ πιεηνδφηε εγγξάθσο κε απφδεημε παξαιαβήο.  Με ηελ 

θνηλνπνίεζε απηή πξνζθαιείηαη λα ππνγξάςεη κέζα ζε δέθα πέληε (15) 

εκέξεο ηε ζρεηηθή ζχκβαζε δηαηππσκέλε απφ ηελ Εηαηξία, αθνχ θαηαζέζεη 

λέα εγγπεηηθή επηζηνιή θαηά ηα αλσηέξσ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ζηνηρείν δ’ 

ηνπ άξζξνπ 4, σο εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

β. Αλ πεξάζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία ησλ δέθα πέληε (15) εκεξψλ,  θεξχζζεηαη 

έθπησηνο θαη απνθαζίδεηαη ε επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ ζε βάξνο ηνπ.  

Άπθπο 9. Υξφλνο θαη ηξφπνο πιεξσκήο ηνπ κηζζψκαηνο 

 Σν κεληαίν κίζζσκα ζα πξνθαηαβάιιεηαη εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ ηνπ 

κήλα πνπ αθνξά, καδί κε ηηο επηβαξχλζεηο ησλ παξαθάησ φξσλ ηνπ άξζξνπ 

16 ζηνηρείν ηγ'.  ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο θαηαβνιήο απφ ηνλ κηζζσηή 

κηζζψκαηνο κέρξη δέθα (10) εκέξεο απφ ηφηε πνπ έπξεπε λα πιεξσζεί απφ 

ηνλ κηζζσηή, επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ ρξεκαηηθή πνηλή 5% θαη’ ειάρηζην 

φξην ηνπ ζπκθσλεζέληνο κηζζψκαηνο. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο 

θαηαβνιήο θαη δεχηεξνπ κηζζψκαηνο θαηά ζπλέρεηα απφ ηνλ κηζζσηή κέρξη 
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δέθα (10) ην πνιχ εκέξεο απφ ηφηε πνπ έγηλε ιεμηπξφζεζκε ε αμίσζε ηεο 

Εηαηξίαο γηα ην δεχηεξν κίζζσκα,  απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή ζε βάξνο 

ηνπ ρξεκαηηθήο πνηλήο 10% θαη’ ειάρηζην φξην επί ησλ δχν (2) κεληαίσλ 

θαζπζηεξνχκελσλ κηζζσκάησλ, ρσξίο λα απνθιείεηαη λα αμηψζεη ε Εηαηξία 

ηελ απφδνζε ηεο ρξήζεο ηνπ θπιηθείνπ ιφγσ ηεο θαη’ επαλάιεςε 

θαζπζηέξεζεο ηνπ κηζζσηή ζηελ θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ θαη ηελ 

θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο θαηά ηε λφκηκε δηαδηθαζία. 

Άπθπο 10. Ο εθκηζζνχκελνο ρψξνο, ηνλ νπνίν νθείινπλ λα επηζθεθζνχλ νη πιεηνδφηεο 

θαη λα δηαπηζηψζνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ, βξίζθεηαη ζην ηζφγεην ηνπ 

θηεξίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηε Θεζζαινλίθε (Εγλαηίαο 156) θαη έρεη εκβαδφλ 

300 η.κ. πεξίπνπ (απνζήθε, εξγαζηήξην, θπξίσο ρψξνο ηνπ θπιηθείνπ θαη 

ππαίζξηνο ρψξνο κπξνζηά ζην θπιηθείν).  Ο κηζζσηήο δε δηθαηνχηαη λα θάλεη 

ρξήζε νπνησλδήπνηε άιισλ ρψξσλ, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε 

έγθξηζε ηεο Εηαηξίαο. 

Άπθπο 11. Ο αλάδνρνο ηνπ θπιηθείνπ ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ είδε  ζε 

ηηκέο κέρξη ην αλψηαην φξην πνπ νξίδνπλ νη εθάζηνηεο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο: 

 - Εκθηαισκέλν λεξφ 500ml θαη 750 ml,  

- ηνζη κε δακπφλ θαη ηπξί ςεκέλν ή άςεην,  

- ζάληνπηηο κε δακπφλ θαη ηπξί ςεκέλν ή άςεην,  

- ηνζη κε ηπξί ςεκέλν ή άςεην,  

- ζάληνπηηο κε ηπξί ςεκέλν ή άςεην,  

- θαθέο ξφθεκα ειιεληθφο κνλφο,  

- θαθέο ξφθεκα γαιιηθφο θίιηξνπ κνλφο,  

- θαθέο ξφθεκα εζπξέζν κνλφο,  

- θαθέο ξφθεκα ζηηγκηαίνο (λεζθαθέ, θξαπέ θ.ιπ) κνλφο,  

- ηζάη ξφθεκα (δεζηφ ή θξχν).  

 

 Επηπιένλ, ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ είδε κε ηηο εμήο αλψηαηεο 

ηηκέο:  

 Ειιεληθφο           (δηπιφο)    1,20 € 

 νθνιάηα                 1,20 € 

 Καπνπηζίλν             1,20 € 
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 Εζπξέζν            (δηπιφο)     1,70 € 

 Freddo                    1,20 € 

(Η πξνζζήθε, θαηφπηλ απαίηεζεο ηνπ πειάηε, νπνηαζδήπνηε επηπιένλ 

πνζφηεηαο δάραξεο ή γάιαθηνο δελ πξνζαπμάλεη ηηο παξαπάλσ ηηκέο). 

 

 Αλαςπθηηθφ (330ml) 0,80 € 

 Αλαςπθηηθφ (500ml) 1,20 € 

 Φπζηθφο ρπκφο 1,70 € 

 Υπκνί (330ml) 1,10 € 

 Υπκνί (250ml) 1,00 € 

 Red Bull 2,20 € 

 

 Σπξφπηηα (φια ηα είδε) 1,10 € (ηνπιάρ. 180 γξ.)  

 παλαθφπηηα 1,10 € » 

 Κξεκφπηηα  1,00 €   

 Λνπθαλφπηηα 1,20 €   

 Καζεξφπηηα 1,20 € 

 Κνηφπηηα  1,40 € 

 Καιηζφλε 1,40 €   

 Πεïληξιί 1,40 €   

 Πίηζα 1,40 €   

 Μπνπγάηζα θξέκα αηνκηθή 1,20 €  

 

 Κνπινχξη γεκηζηφ 1,30 € 

 Σνζη δακπφλ 1,15 € 

 Σνζη (δηάθνξα) 1,35 € + 0,10 € θάζε επηπξφζζεην είδνο 

 

 άληνπηηο κε ινπθάληθν (hot-dog) 1,20 € 

 Κξχα ζάληνπηηο 1,40 € + 0,10€ θάζε επηπξφζζεην είδνο 

 Παγσηά Ελδεηθηηθή ηηκή 

 νθνιάηεο  Ελδεηθηηθή ηηκή 

 Ζαραξψδε Ελδεηθηηθή ηηκή 
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 Σηο παξαπάλσ ηηκέο δελ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεη ν αλάδνρνο αλ δελ έρεη 

ηελ έγθξηζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Εηαηξίαο, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ 

άξζξνπ 6 ηεο δηαθήξπμεο. Ο αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα πσιεί θαη άιια είδε 

πιένλ ησλ αλσηέξσ ή νπνηαδήπνηε παξαιιαγή απηψλ. Όια ηα 

πξνζθεξφκελα είδε ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, εηδάιισο ν αλάδνρνο ζα 

ππφθεηηαη ζηηο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 20 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο - ζπγγξαθήο 

ππνρξεψζεσλ. Γηα ηα σο άλσ πξντφληα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε αλάξηεζεο 

ζε εκθαλέο ζεκείν εηδηθνχ ηηκνθαηαιφγνπ. 

 

Άπθπο 12. Απαγνξεχεηαη απφιπηα ε νιηθή ή κεξηθή ππεθκίζζσζε θαη ε κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν παξαρψξεζε ηνπ θπιηθείνπ ζε ηξίηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηχπν θαη 

κνξθή (γηα φκνηα ή παξαπιήζηα ρξήζε), ε πξφζιεςε ζπλεηαίξνπ, ε 

εθκεηάιιεπζή ηνπ κέζσ ηξίηνπ πξνζψπνπ, σο θαη ε αιιαγή ηεο ρξήζεσο ηνπ 

κηζζίνπ. 

 

Άπθπο 13. Ο κηζζσηήο δελ δηθαηνχηαη κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ηεο 

κίζζσζεο θαη εθεμήο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηαζηεί αλαγθαία ε 

ηδηφρξεζε ηνπ κίζζηνπ απφ ηελ Εηαηξία, απηή έρεη ην δηθαίσκα λα ιχζεη 

κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε, ν δε κηζζσηήο νπδεκία δχλαηαη λα έρεη αμίσζε πξνο 

απνδεκίσζε απφ ηελ αηηία απηή, αιιά πάληνηε θαηφπηλ πξνεηδνπνηήζεσο 

πνπ θνηλνπνηείηαη κε απφδεημε ζηνλ κηζζσηή ηξεηο ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ ηε 

ιχζε ηεο ζχκβαζεο. Δηεπθξηλίδεηαη φηη ην πνζφ ηνπ πξνζθεξνκέλνπ απφ ηνλ 

πιεηνδφηε κηζζψκαηνο δελ κεηψλεηαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ιφγσ Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα, 1-15 Απγνχζηνπ, ζεξηλψλ 

δηαθνπψλ ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην νηθείν φξγαλν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

απνθαζίδεη ηελ αλαζηνιή  ιεηηνπξγίαο ή ηε ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε 

πξνζσπηθφ αζθαιείαο κέρξη 15 εκέξεο.  ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ 

απηνχ, γηα ην επηπιένλ δηάζηεκα δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

κηζζψκαηνο. Επηπιένλ, ην κίζζσκα δελ κεηψλεηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην 

θπιηθείν είλαη αδχλαηνλ λα ιεηηνπξγήζεη γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ 

νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (π.ρ. απεξγίεο, θαηαιήςεηο 

θ.ιπ.). 
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Άπθπο 14. Η Εηαηξία δελ επζχλεηαη απέλαληη ζην κηζζσηή γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην κίζζην θαη ηεο νπνίαο φθεηιε λα ιάβεη γλψζε, νχηε 

ππνρξενχηαη γηα ην ιφγν απηφ ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο νχηε 

ζηε ιχζε ηεο κίζζσζεο. Επίζεο, δελ ππνρξενχηαη ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

κηζζσηή ζην κίζζην, νχηε απαιιάζζεηαη απηφο απφ ηελ πιεξσκή ηνπ 

κηζζψκαηνο, εάλ δελ έθαλε έλαξμε ρξήζεο απηνχ ρσξίο ππαηηηφηεηα ηεο 

Εηαηξίαο. 

 

Άπθπο 15. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ην κίζζην ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε, 

ππνρξενχκελνο ζηηο αλαγθαίεο επηζθεπέο, δελ κπνξεί φκσο λα επηθέξεη 

αιινηψζεηο ζην κίζζην ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Εηαηξίαο, νχηε λα ελεξγήζεη ζ’ 

απηφ κεηαξξπζκίζεηο ή λα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα ζθνπφ δηάθνξν ηνπ 

ζπκθσλεζέληνο, ππνρξενχκελνο φπσο ακέζσο εηδνπνηεί εγγξάθσο ηελ 

εθκηζζψηξηα γηα θάζε παξάλνκε ελέξγεηα ηξίηνπ επί ηνπ αθηλήηνπ. 

 

Άπθπο 16. Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο: 

α. Να ρξεζηκνπνηεί ηνπο ρψξνπο ηνπ κηζζίνπ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ην θπιηθείν, απαγνξεχεηαη δε απνιχησο 

νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε ηνπ.  Εηδηθφηεξα, ζηνπο παξαπάλσ ρψξνπο 

απαγοπεύεηαι: 

1. Η εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία παληφο είδνπο ηπρεξνχ ή κεραληθνχ 

παηρληδηνχ, ε πψιεζε παηρληνράξησλ ή ιαρείσλ ή ΠΡΟ–ΠΟ ή ΛΟΣΣΟ 

θ.ιπ. 

2. Η εγθαηάζηαζε θαη ε ρξήζε κεραλεκάησλ ηα νπνία πξνθαινχλ ζφξπβν, 

θαζψο θαη θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ. 

3. Η παξαζθεπή θαγεηψλ θαη ε πψιεζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ. 

4. Η πψιεζε εηδψλ ηνπ θπιηθείνπ ζηα αλαγλσζηήξηα, ζηνπο θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη έμσ απφ ην θηίξην. 

5. Η ηνπνζέηεζε ηξαπεδηψλ θαη θαζηζκάησλ ζε νπνηνλδήπνηε εζσηεξηθφ 

ρψξν εθηφο απφ ην ρψξν ηνπ θπιηθείνπ. 

6. Η παξακνλή εληφο ηνπ θπιηθείνπ άιισλ αηφκσλ εθηφο απφ ηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ θπιηθείνπ. 
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7. Η αλάξηεζε ή ηνηρνθφιιεζε εληφο θαη εθηφο ηνπ θπιηθείνπ δηαθεκίζεσλ ή 

αλαθνηλψζεσλ ρσξίο άδεηα ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

8. Η δηαθήκηζε θαη πώληζη πξντφλησλ καπνού. 

β. Να δηαζέηεη γηα πψιεζε ζην θπιηθείν αθεςήκαηα, αλαςπθηηθά, γιπθίζκαηα, 

πξντφληα γάιαθηνο, ζάληνπηηο, ηoζη θαη ινηπά είδε θπιηθείνπ, φια αξίζηεο 

πνηφηεηαο, θ.ιπ.  Οη ηηκέο ζα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζε πίλαθα πνπ ζα 

έρεη αλαξηεζεί ζε εκθαλέο κέξνο ηνπ θπιηθείνπ φπνπ βξίζθεηαη ην ηακείν.  

Όια ηα είδε ζα παξαζθεπάδνληαη θαη ζα εηνηκάδνληαη κφλνλ εληφο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ ηνπ θπιηθείνπ.  Γηα ηα είδε πνπ αξηζκνχληαη ζην άξζξν 11 

ηζρχνπλ νη ηηκέο πνπ πξνβιέπνληαη ζ’ απηφ. Σα είδε ηα νπνία ππφθεηληαη ζε 

ηαρεία αιινίσζε (πίηεο φισλ ησλ εηδψλ, ζάληνπηηο, ηφζη, γιπθά δηάθνξα, 

θ.ιπ.) ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, θξέζθα, θαη λα δηαηεξνχληαη 

ζηνπο θαηάιιεινπο ρψξνπο, ψζηε λα κελ πξνζβάιινληαη απφ έληνκα θ.ι.π. 

(ςπθηηθνί θαη ζεξκηθνί ζάιακνη, θ.ιπ.). 

γ. Να δηαηεξεί κε δηθή ηνπ δαπάλε ηελ απνζήθε, ην εξγαζηήξην θαη ηνλ θπξίσο 

ρψξν ηνπ θπιηθείνπ απφιπηα θαζαξνχο θαη εππξεπείο αλά πάζα ζηηγκή θαη λα 

θξνληίδεη γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη απφξξηςε ησλ ζθνππηδηψλ. 

δ. Να θξνληίδεη γηα ηελ άξηζηε πνηφηεηα, ζπληήξεζε θαη θαζαξηφηεηα ησλ 

πσινχκελσλ εηδψλ θαη λα ηεξεί απζηεξή θαζαξηφηεηα ηφζν ζηα ζθεχε, 

έπηπια θαη κεραλήκαηα φζν θαη ζε νιφθιεξν ην ρψξν εληφο θαη εθηφο ηνπ 

θπιηθείνπ. 

ε. Να ηεξεί κε αθξίβεηα φιεο ηηο ζρεηηθέο κε ηε ιεηηνπξγία θπιηθείνπ πγεηνλνκηθέο, 

αγνξαλνκηθέο, αζηπλνκηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη ηηο νδεγίεο ή 

εληνιέο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Εηαηξίαο θαη λα είλαη κφλνο ππεχζπλνο 

γηα ηελ ηήξεζή ηνπο απέλαληη ζε θάζε αξρή θαη ζηνπο θαηαλαισηέο. 

ζη.  Να δηαηεξεί αλνηρηφ θαη ζε ιεηηνπξγία ην θπιηθείν φιεο ηηο εκέξεο θαη ψξεο 

πνπ ιεηηνπξγεί ην Παλεπηζηήκην. 

δ.  Να εμππεξεηεί ην πξνζσπηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, επηζηεκνληθφ θαη δηνηθεηηθφ, 

θαη φια ηα ζπνπδαζηήξηα, εξγαζηήξηα θαη γξαθεία. Επίζεο, λα εμππεξεηεί ην 

πξνζσπηθφ ηνπ θηηξίνπ ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, φπσο ζπλεδξηάζεηο ησλ 

Σκεκάησλ, εμεηάζεηο θ.η.ι., λα εξγάδεηαη εθηφο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο θπιηθείνπ, 

πξνζθέξνληαο ηα πσινχκελα είδε ηνπ ζηα γξαθεία. Οθείιεη επίζεο λα 
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εμππεξεηεί θαη λα πξνζθέξεη ηα είδε ηνπ θαη ζηα άηνκα πνπ ηπρφλ ζα 

βξίζθνληαη ζε ζπλεδξηάζεηο ή ζπκβνχιηα ή ζπλέδξηα θ.η.ι. εληφο ηνπ θηηξίνπ. 

ε.   Να δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ ηνπ θπιηθείνπ (κε δηθά ηνπ έμνδα), ν 

νπνίνο ζα  είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ζα πεξηιακβάλεη φια ηα ζχγρξνλα 

κέζα (ςπγείν, ηνζηηέξεο, ζεξκνζαιάκνπο, κεράλεκα espresso, θ.η.ι., 

πάγθνπο, ληνπιάπηα, ρσξίζκαηα, θ.η.ι.), φπσο θαη ηνπνζέηεζε ζπξψλ 

αινπκηλίνπ γηα ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ηνπ θπιηθείνπ. 

ζ. Να πξνζιακβάλεη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ ην απαηηνχκελν 

πξνζσπηθφ, γηα ην νπνίν ζα είλαη ν κφλνο θαη απνθιεηζηηθφο ππφρξενο φζνλ 

αθνξά φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγαζηαθή απηή 

ζρέζε. Ο ίδηνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε 

βηβιηάξην πγείαο θαη λα είλαη πάληα επγελείο θαη θαζαξνί θαηά ηηο απαηηήζεηο 

ηεο ζχγρξνλεο πγηεηλήο (π.ρ. λχρηα). Σφζν ν κηζζσηήο φζν θαη ην παξαπάλσ 

πξνζσπηθφ νθείινπλ λα είλαη εππξεπείο θαη επγεληθνί ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ην 

πξνζσπηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη κε ηνπο θνηηεηέο. 

η. Να απνκαθξχλεη ακέζσο θάζε ππάιιειφ ηνπ, ηνπ νπνίνπ ηελ απφιπζε ηπρφλ 

ζα δεηνχζε ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, είηε γηα αθαηαιιειφηεηα 

είηε γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά. Επίζεο, ν κηζζσηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθά 

ππεχζπλνο απέλαληη ζηνλ ππάιιειν απηφ γηα θάζε απαίηεζή ηνπ 

(απνδεκίσζε, άδεηα, επηδφκαηα αδείαο, δψξα, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζε 

ΕΦΚΑ, θ.η.ι.) πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ απφιπζε απηή. 

ηα. Ο κηζζσηήο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε βιάβε ή θζνξά ηνπ θπιηθείνπ πέξα απφ 

ηε ζπλεζηζκέλε ρξήζε ηνπ, έζησ θη αλ πξνμελεζεί ρσξίο ηελ ππαηηηφηεηα ηνπ 

κηζζσηή, ν νπνίνο νθείιεη λα παξαδψζεη θαηά ηε ιήμε ή νπνηαδήπνηε ιχζε 

ηεο κίζζσζεο ζηελ Εηαηξία ηνπο ρψξνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θπιηθείνπ 

ζε θαιή θαηάζηαζε, φπσο ζα ηνπο παξαιάβεη. 

ηβ. Ο κηζζσηήο δελ ζα έρεη θακία αμίσζε γηα δεκηά ή θζνξά πνπ ζα πξνθιεζεί 

απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή αλψηεξε βία (ζεηζκφ, ππξθατά, θινπή, δηείζδπζε 

πγξψλ, θαθή ιεηηνπξγία ησλ ζσιελψζεσλ, θ.η.ι.), ελ γέλεη ή απφ άιιν ιφγν 

πνπ δελ πξνβιέπεηαη εδψ, θαζψο θαη γηα δεκίεο απφ απεξγίεο ή θαηαιήςεηο ή 

αλαξρηθέο πξάμεηο βίαο ή απφ αλαζηνιή ή καηαίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. Ο κηζζσηήο νθείιεη λα αζθαιίζεη ηα εκπνξεχκαηα θαη ηνλ 

εμνπιηζκφ ηνπ γηα θάζε ηέηνην θίλδπλν. 
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ηγ. Σνλ κηζζσηή βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο 

ηνπ δηαγσληζκνχ, ην ραξηφζεκν ηνπ κηζζψκαηνο, ηα ηέιε απνθνκηδήο 

απνξξηκκάησλ θαη ην αληίηηκν ηνπ θαηαλαιηζθφκελνπ χδαηνο θαη ξεχκαηνο, 

ππνλφκσλ θαη φισλ ελ γέλεη ησλ ηειψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ ηζρχνπλ 

ζήκεξα ή ζα επηβιεζνχλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππέξ ηνπ 

Δεκνζίνπ ή ηξίησλ. Οη παξαπάλσ επηβαξχλζεηο εηζπξάηηνληαη καδί κε ην 

κεληαίν κίζζσκα. Σν θπιηθείν δηαζέηεη πιήξε ειεθηξηθή θαη πδξαπιηθή 

εγθαηάζηαζε θαη θεληξηθή ζέξκαλζε, γηα ηπρφλ φκσο θαθή ιεηηνπξγία ηνπο ή 

γηα ηπρφλ βιάβε ηνπο θακία επζχλε δε θέξεη ν εθκηζζσηήο, φπσο επίζεο θαη 

γηα ηπρφλ βιάβε ζηελ παξνρή λεξνχ ή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Ο κηζζσηήο 

κπνξεί κε αίηεζή ηνπ ζηελ Σερληθή Τπεξεζία λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε 

ησλ κεηξεηψλ κε άιινπο κεηξεηέο, εθφζνλ αλαιακβάλεη ην θφζηνο αγνξάο θαη 

εγθαηάζηαζεο, ρσξίο ε αιιαγή απηή λα αλαηξέπεη ηηο κέρξη ηφηε κεηξήζεηο. 

ηδ. Ο κηζζσηήο, εθφζνλ δελ παξίζηαηαη ν ίδηνο θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θπιηθείνπ, νθείιεη κε έγγξαθφ ηνπ λα γλσξίζεη ζηελ Εηαηξία ην πξφζσπν ην 

νπνίν ζα έρεη ηελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ψζηε ε Εηαηξία λα κπνξεί λα 

έιζεη ζε επαθή καδί ηνπ. Σελ ίδηα ππνρξέσζε έρεη θαη ζε πεξίπησζε 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ. 

ηε. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα κελ αιιάδεη ην πξνζσπηθφ κε ηέηνηα κεγάιε 

ζπρλφηεηα, ψζηε ε αιιαγή λα θαηαιήγεη ζε απαζρφιεζε αηφκσλ πνπ 

ζηεξνχληαη ηεο απαξαίηεηεο εκπεηξίαο γηα ηελ πξνζθνξά ησλ αληίζηνηρσλ 

ππεξεζηψλ. 

ηζη.  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο αληίγξαθα Πηζηνπνηεηηθψλ πζηήκαηνο 

Δηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο (ISO 9001) θαη Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ 

(HACCP), εθφζνλ δελ ηα δηαζέηεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άπθπο 17. Η εθκηζζψηξηα, κέζσ ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηεο, επηθπιάζζεη εηο εαπηή 

ην δηθαίσκα λα δηελεξγεί έιεγρν ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ κεραληθνχ θαη 

άιινπ εμνπιηζκνχ ηνπ θπιηθείνπ, ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηελ θαιαίζζεηε 

θαη θαζαξή ηνπ εκθάληζε, ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ φπσο παξαπάλσ 

δηαηάμεσλ, ηελ εμαθξίβσζε ηεο πνηφηεηαο, θαζαξηφηεηαο θαη ζπληήξεζεο ησλ 

πξνο πψιεζε εηδψλ θαη ελ γέλεη ηελ επαθξηβή εθηέιεζε φισλ ησλ 
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ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη κε ηε ζχκβαζε απηή ν κηζζσηήο. Η Εηαηξία 

έρεη δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηνλ αλάδνρν ζηηο αξκφδηεο αξρέο γηα κε ηήξεζε 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο. 

 

Άπθπο 18. Η ηπρφλ κε έγθαηξε απφ κέξνο ηεο Εηαηξίαο άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε απηή, δελ ζεσξείηαη νχηε εξκελεχεηαη σο 

ζησπεξή παξαίηεζε ή ζπλαίλεζή ηνπ, αιιά ε Εηαηξία δηθαηνχηαη λα επηδηψμεη 

νπνηεδήπνηε ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ. Κάζε ηπρφλ απνδνρή απφ 

ηελ Εηαηξία πξφζζεηνπ φξνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα απνδεηθλχεηαη 

κφλνλ εγγξάθσο. 

 

Άπθπο 19. Ο κηζζσηήο παξαηηείηαη, απφ ηεο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, απφ ηηο 

ηπρφλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ πξνζηαζία ηεο επαγγεικαηηθήο 

ζηέγεο, θαζψο θαη απφ θάζε κειινληηθή δηάηαμε λφκνπ πνπ ζα παξαηείλεη 

αλαγθαζηηθά ηε κίζζσζε πέξα απφ ηε ζπκβαηηθή δηάξθεηά ηεο πνπ 

θαζνξίδεηαη ζήκεξα. Ελ πάζε πεξηπηψζεη, δειψλεη αλεπηθχιαθηα φηη 

παξαηηείηαη απφ θάζε έλδηθν κέζν, θαζψο θαη απφ ην δηθαίσκα αλαζηνιήο ηεο 

ηπρφλ απνθάζεσο πνπ ζα εθδνζεί. 

 

Άπθπο 20. Γηα θάζε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηνπ παξφληνο απφ ην κηζζσηή (φινη 

νη φξνη θεξχζζνληαη βαζηθνί θαη νπζηψδεηο κέρξη ηεο ιήμεσο ηεο κηζζψζεσο), 

ε εθκηζζψηξηα κπνξεί λα επηβάιεη πνηληθή ξήηξα απφ 300,00 € έσο 500,00 € 

θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο κέρξη 1.000,00 €.  Μπνξεί αθφκα λα αμηψζεη 

ηελ έμσζε ή ηελ απνβνιή ηνπ κηζζσηή, θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ πνπ 

έιθεη απφ ην κηζζσηή δηθαηψκαηα ή πνπ  θαηέρεη ην κίζζην εμ νλφκαηφο ηεο, 

θαη ηελ απφδνζε ζηελ ίδηα ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε 

δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Δηθνλνκίαο. Η Εηαηξία δηθαηνχηαη λα θξαηήζεη 

ηελ παξαπάλσ εγγχεζε θαη λα αμηψζεη ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο ε 

νπνία ζα πξνμελεζεί ζην Παλεπηζηήκην απφ ηελ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο. 

 Η παξνχζα κίζζσζε δελ ππάγεηαη ζηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά πξνζηαηεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 813/1978 (φπσο ηζρχεη) πεξί Εκπνξηθψλ Μηζζψζεσλ. 
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 Πιεξνθνξίεο θαη δηαθεξχμεηο δίλνληαη απφ ηελ Εηαηξία (Κηίξην ΓΔ, φξνθνο 

5νο, γξαθείν 501), νδφο Εγλαηία 156, ΣΚ 546 36, Θεζζαινλίθε, θάζε εκέξα 

θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, θαη ψξεο 09.00 έσο 13.00,  ηει. 2310 891-671. Η 

ζρεηηθή πξνθήξπμε είλαη επίζεο αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Θδξχκαηνο 

www.uom.gr/company .  

 

Θεζζαινλίθε, 20/7/2020 

 
Ο Διεςθύνων ύμβοςλορ  

 
 
 
 

ΘΕΟΦΑΝΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟ 
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