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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΉ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
------ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ------

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΙΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΉΤΩΝ

ΑΡΙΘΜ. 1238/2019

Ή Έκκλησιαστική Κεντρική Ύπηρεσία Οίκονομικών
της Έκκλησίας της Έλλάδος

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

• Δημόσιον μειοδοτικόν διαγωνισμόν διά τήν άσφαλισιν των
εκκλησιαστικών ακινήτων πού αναγράφονται είς τήν συνημμένην ταύτάοιθμον
εξ εικοσιτριών (23) σελίδων Κατάστασιν.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ό διαγωνισμός θά διενεργηθfι τήν 11 ην Σεπτεμβρίου 2019, ήμέραν
Τετάρτην καί άπό ωρας 11:30 π.μ, μέχρι 12ης μ., είς τήν Αϊθουσαν
Διαγωνισμών της Έκκλησιαστικης Κεντρικής Ύπηρεσίας Οtκονομικών (Ίασίου
1, 4°ς οροφος, Άθηναι), ενώπιον αρμοδίας 'Επιτροπής.

11. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Αί άσφαλιστικαϊ καλύψεις είναι αί άκόλουθοι:
Α''. Άσφάλισις κατά Πυρός, Σεισμοϋ καί Συμπληρωματικών Κινδύνων.

Δηλαδή άσφάλισις διά κάθε ζημίαν προερχόμενην ενδεικτικώς άπό:
• Πυρκαϊάν & Κεραυνόν.
• Πυρκαϊάν άπό δάσος η άπό οίανδήποτε αλλην αίτϊαν,
• Καπνόν.
• Εύοεϊαν εκρηξιν.
• Πλημμύραν εξ οίουδήποτε λόγου.
• Θύελλαν η καταιγίδα.
• Βραχυκύκλωμα είς τμήμα η τμήματα των ηλεκτρολογικών

εγκαταστάσεων η συσκευών, μέχρι 3.000,00 € άνά γεγονός καί εως 9.000,00 €
συνολικώς διά τήν διάρκειαν της ασφαλίσεως.

• Πτώσιν άεοοσπαφων.
• Πρόσκρουσιν οχήματος.
• Στάσεις, άπεργίας, οχλαγωγίας η πολιτικάς ταραχάς.
• Τρομοκρατικάς ενεργείας.
• Κακοβούλους ενεργείας.
• Σεισμόν καί/η Πυρκαϊάν εκ σεισμού.
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• Άποκομιδήν συντριμμάτων, ε'ξοδα μηχανικών καί λοιπών
επαγγελματιών καί εξοδα Δημοσίων Άρχων, πού θά φθάνη μέχρι ποσοστού 5%
τού συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου καί θά αφορά. είς εν εκαστον γεγονός
καί εν εκαστον άκίνητον.

• Άπώλειαν ενοικίων συνεπεία επελεύσεως των καλυπτομένων
κινδύνων.

• Άστικήν εύθϋνην συνεπεία επελεύσεως ενός εκ των ώς ανω κινδύνων
μέχρις "100.000,00€" ανά γεγονός καί εως "300.000,00€" συνολικώς διά τήν
διάρκειαν της ασφαλίσεως.

ΒΌ Άσφάλισις Γενικης Άστικης Εύθύνης πρός τρίτους, πού τυχόν θά
προκύψη από τήν λειτουργίαν των ώς ανω κτηρίων καί θά περιλαμβάνη τήν
κάλυψιν σωματικών καί ύλικών ζημιών πού θά προκληθούν εξ αίτίας της
πτώσεως αντικειμένων από τό άσφαλιζόμενον άκϊνητον η από τήν λειτουργίαν
των χώρων καί των ανελκυστήρων του, διά τήν όποίαν θά άποδειχθή δτι
ευθύνεται ή ίδιοκτήτις 'Εκκλησία της Έλλάδος.

Ή ασφαλιστική αυτή κάλυψις θά φθάνη:
α/. Διά σωματικάς βλάβας, εως καί θανάτου, μέχρι τού ποσού των

"40.000,00€" κατ' ατομον καί μέχρι τού ποσού των "100.000,00€" διά
περισσότερα τού ένός ατομα,

β/. Δι' ύλικάς ζημίας εως "10.000,00€" ανά γεγονός καί εως "120.000,00€"
κατ' ανώτατον δριον.

• Είς τούς τρίτους περιλαμβάνεται καί τό προσωπικόν των
'Υπηρεσιών της 'Ιεράς Συνόδου της 'Εκκλησίας της Έλλάδος.

111. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑΙ ΑΞΙΑΙ

1. Έπί οικοδομών διαφόρων χρήσεων, είς οιανδήποτε τοποθεσίαν καί
αν εύρίσκωνται (κυρίως εντός των Νομών Αττικής καί Θεσσαλονίκης), ή
άσφαλιζομενη αξία των νά ϋπολογισθή πρός "1.000,00€" ανά τετραγωνικόν
μέτρον διά τάς κατοικίας καί πρός "800,00€" ανά τετραγωνικόν μέτρον διά τά
Καταστήματα, Γοαφεϊα, άποθήκας καί λοιπούς χώρους.

•

0Η συνολική ασφαλιζόμενη αξία νά είναι ένενήκοντα έκατομμύρια
Ευρώ (90.000.000,00 €), έκ των όποιων τά όγδοήκοντα δύο εκατομμύρια Ευρώ
(82.000.000,00 €) αφορούν είς τήν αξίαν των ακινήτων καί τά όκτώ
έκατομμύρια Ευρώ (8.000.000,00 €) αφορούν είς τήν απώλειαν ενοικίων.

• Τά ώς ανω ποσά αντιστοιχούν εις τήν μέσην αξίαν των κτηρίων ώς
νεοδμήτων, χωρίς δηλαδή νά άφαιοεϊται ή απαξίωσίς των λόγω παλαιότητος,
χρήσεως καί παρωχημένης τεχνολογίας καί ύπ' αυτήν τήν εννοιαν κάθε ζημία
θά λογίζεται εις αξίας νεοδμήτων κτηρίων.

2. α/. Εις τυχόν πρότασιν απαλλαγης έκ της ύποχρεώσεως καταβολής
αποζημιώσεως, αϋτη θά ίσχύη μόνον διά τήν περίπτωσιν σεισμού καί δέν θά
ύπερβαίνπ τό 2% της αξίας ενός έκάστου ακινήτου, διά κάθε ζημίαν.

β/. Είς ουδεμίαν έτέοαν περίπτωσιν οιασδήποτε αλλης ζημίας θά ίσχύη
απαλλαγή.

IV. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

α/. Ή διάρκεια τού ασφαλιστικού συμβολαίου διά τάς ανωτέρω καλύψεις
θά αρχίζπ τήν μεσημβρίαν της 31-12-2019 καί θά λήγη τήν μεσημβρίαν της 31-
12-2020.

β/. 0Η 'Εκκλησία της "Ελλάδος θά εχη τήν δυνατότητα νά ζητήση
άνανέωσιν των ασφαλιστικών συμβολαίων τουλάχιστον δι' ενα χρόνον, μέ τούς
ίδίους η πλέον ευνοϊκο~ι' Αυτήν δρους,
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V. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά συμμετάσχουν μόνον ανώνυμοι
άσφαλιστικαϊ έταιρείαι πού έχουν νόμιμον Άδειαν λειτουργίας καί εδραν η
εiδικήν έπαγγελματικήν κατοικίαν είς τήν Έλλάδα.

• Άπαγορεύεται ή εκπροσώπησις καί κατάθεσις φακέλλου δύο η
περισσοτέρων διαγωνιζομένων ύπό τοϋ ίδίου φυσυωϋ προσώπου.

νι. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άπασαι αί ένδιαφεοόμεναι έταιρείαι πρέπει απαραιτήτως νά υποβάλουν
τήν προσφοράν των εντός κλειστοϋ, έσφοαγισμενου φακέλλου, ό όποίος θά
περιέχη δύο ύποφακέλους, επίσης κλειστούς καί έσφραγισμένους.

α~. Ό πρώτος ύποφάκελος θά περιέχη τά δικαιολογητικά εγγραφα
συμμετοχής, ητοι:

i. Έπικυρωμένον Ισχύον Καταστατικόν της έταιρείας, ώς καί
Βεβαίωσιν άρμοδίας Αρχής μέ δλας τάς τελευταίας τροποποιήσεις αύτοϋ.

ii. Πρακτικόν Δ.Σ. πού θά όρίζη τόν εξουσιοδοτημένον έκποοσωπον
της ενδιαφερόμενης έταιρείας διά τήν κατάθεσιν της προσφοράς έπ' ονόματί
της.

iii. Δημοσιευμένον ΦΕΚ, απ' δπου θά προκύπτη ή νομική εκπροσώπησις
της έταιρείας, κατά τήν διενέργειαν του Διαγωνισμοϋ.

iv. Ίσολογισμούς της έταιρείας της τελευταίας τριετίας.
ν. Ύπεύθυνον Δήλωσιν του Ν. 1599/86, ύπογεγραμμένην από τούς

νομικούς εκπροσώπους της διαγωνιζομένης άσφαλιστιπής έταιρείας -με
βεβαίωσιν του γνησίου της υπογραφής των-, είς τήν όποίαν θά δηλοϋται δτι ή
προσφέρουσα είχε συνολικώς διά τά έτη 2016, 2017 καί 2018 κύκλον έογασιών
τουλάχιστον "30.000.000€", γεγονός πού θά προκύπτη από τούς αντιστοίχους
Ίσολογισμούς.

vi. Ύπεύθυνον Δήλωσιν του Ν. 1599/86, ύπογεγραμμένην από τούς
νομικούς εκπροσώπους της διαγωνιζομένης άσφαλιστιπής έταιρείας -μέ
βεβαίωσιν του γνησίου της υπογραφής των-, είς τήν όποίαν θά δηλοϋται δτι ή
προσφέρουσα εlχε συνολικώς διά τά έτη 2016, 2017 καί 2018 κεοδοφοοον
αποτέλεσμα, συμφώνως πρός τούς δημοσιευθέντας ισολογισμούς της.

vii. 'Υπεύθυνον Δήλωσιν του Ν. 1599/86, ύπογεγραμμένην από τούς
νομικούς εκπροσώπους της διαγωνιζομένης άσφαλιστιπής έταιρείας -μέ
βεβαίωσιν του γνησίου της ύπογοαφής των- είς τήν όποίαν θά δηλοϋται δτι
αϋτη δραστηριοποιείται τουλάχιστον κατά τά έτη 2016, 2017 καί 2018 είς τόν
κλάδον πυρός καί δτι έχει συνολικόν κύκλον έογασιων ασφαλίστρων από
ποωτασφαλίσεις διά τά έτη αυτά τουλάχιστον πέντε έκατομμύρια Ευρώ
(5.000.000,00 €), γεγονός πού θά αποδεικνύεται από Βεβαίωσιν της Ένώσεως
Άσφαλιστιπών 'Εταιρειών, ή όποία επίσης θά κατατεθfι.

ν111. 'Υπεύθυνον Δήλωσιν του Ν. 1599/86, ύπογεγραμμένην από τούς
νομικούς εκπροσώπους της άσφαλιστικής έταιρείας -μέ βεβαίωσιν του γνησίου
της υπογραφής των- είς τήν όποίαν θά δηλοϋται, δτι είς περίπτωσιν αναλήψεως
της ασφαλίσεως ύπ' αύτής, ή έταιρεία εγγυάται:

• δτι θά καλύψη τά ασφαλιζόμενα ακίνητα κατά ποσοστόν 100% των
ποσών πού όριζονται είς τόν ορον 3 της παρούσης,

• δτι δλα τά πρός άσφάλισιν ακίνητα θά έχουν άντασφαλιστικήν
κάλυψιν, μέ συγκεκριμένην άναφοοάν είς τά ονόματα των άντασφαλιστών πού
θά χοησιμοποιηθοϋν, καί

• δτι δλοι οί άντασφαλισταϊ πού θά χοησιμοποιηθοϋν θά έχουν
Rating, τό όποίον θά είναι τουλάχιστον Α(-) από τήν Standard and Poors η
εναλλακτικώς άπό τήν ΑΜ Best.~ ::::::,- ' (
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• δτι είς περίπτωσιν επελεύσεως ενός εκ των ασφαλιζομένων κινδύνων,
ή Έκκλησία της 'Ελλάδος εχει τήν αποκλειστικήν εύχέοειαν νά όρίση
πραγματογνώμονα της απολύτου αρεσκείας Της.

ix. Έγγυητικήν έπιστολήν Τραπέζης διά τήν συμμετοχήν είς τόν
διαγωνισμόν καί διά ποσόν δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €), μέ διάρκειαν
ένενήκοντα (90) ήμερων, άρχομένην από της επομένης της ήμέρας του
διαγωνισμού.

χ. Πιστοποιητικόν αρμοδίας διοικητικής η δικαστικής Άρχης από τό
όποιον νά προκύπτη δτι ή διαγωνιζόμενη ασφαλιστική εταιρεία δέν τελεϊ ύπό
πτώχευσιν, εκκαθάρισιν, άναγκαστιπήν διαχείρισιν, πτωχευτικόν συμβιβασμόν
η αλλην άνάλογον κατάστασιν, ύπό διαδικασίαν κηρύξεως είς πτώχευσιν η
εκδόσεως αποφάσεως αναγκαστικής εκκαθαρίσεως η άναγεαστικής
διαχειρίσεως η πτωχευτικού συμβιβασμού η ύπό αλλην προπτωχευτικήν
διαδικασίαν.

xi. Πιστοποιητικόν αρμοδίας Άρχης, από τό όποιον νά προκύπτη ή
Ένημερότης της εταιρείας ώς πρός τήν καταβολήν των ύποχρεώσεων πού
αφορούν είς τάς Εισφοράς Κοινωνικής Άσφαλϊσεως καί τάς Φορολογικάς
Ύποχρεώσεις κατά τήν ήμερομηνίαν διενεργείας του διαγωνισμού.

xii. Ύπόδειγμα ετησίας συμβάσεως ασφαλιστική; καλύψεως του συνόλου
των ακινήτων.

xiii. Άπόσπασμα Ποινικού Μητρώου, εκδοθέν ύπό της αρμοδίας
διεαστικής η διοιπητιπής Άρχης, εκ του όποίου νά προκύπτη δτι οί νομικοί
εκπρόσωποι της διαγωνιζομένης άσφαλιστικής εταιρείας δέν έχουν
καταδικασθει δι' αδίκημα σχετικόν μέ τήν ασκησιν της έπαγγελματιπής των
δραστηριότητος.

xiv. Ύπεύθυνον Δήλωσιν του Ν. 1599/86, ύπογεγραμμένην ύπό των
νομικών εκπροσώπων -μέ βεβαίωσιν του γνησίου της ύπογοαφής των- περί
αποδοχής των δοων της παρούσης Διακηρύξεως.

χν. Έν ίσχύϊ όριστικήν νόμιμον Άδειαν λειτουργίας της εταιρείας είς τήν
'Ελλάδα.

xvi. Πιστοποιητικόν περιθωρίου φερεγγυότητος του τελευταίου
εξαμήνου, πού θά έκδοθή από τό άρμόδιον διά τήν έποπτεϊαν των
ασφαλιστικών εταιρειών Ύπουργεϊον η Όργανισμόν της Χώρας
εγκαταστάσεως του Ποοσφεοάντος, εκ του όποίου θά ποοκύπτη, δτι τό
περιθώριον φερεγγυότητος της προσφεοούσης εταιρείας -βάσει των στοιχείων
πού θά εχη αποστείλει τό τελευταϊον εξάμηνον είς τήν Διεύθυνσιν Έποπτείας
'Ιδιωτικής Άσφαλϊσεως- πρέπει νά ύπερβαίνη τό 200% του αποθεματικού
κεφαλαίου.

β~. ,Ο δεύτερος ύποφάκελλος θά περιέχη τήν οiκονομικήν προσφοράν,
ή όποία θά διαλαμβάνη πρότασιν συνολικού ασφαλίστρου.

VII. ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ

1. Αί ποοσφοοαϊ καί τά δικαιολογητικά θά είναι συντεταγμένα είς τήν
έλληνικήν γλώσσαν.

2. Αί ποοσφοοαϊ δέν θά έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκας,
διορθώσεις η παρειογραφάς.

3:Η διάρκεια Ισχύος των προσφορών θά είναι ένενήκοντα (90) ήμέραι,
άοχόμεναι από της επομένης της διεξαγωγής του διαγωνισμού.

4. Είς τήν ποοσφοράν θά γίνωνται δεκτοί οί κάτωθι οροι:
• "Οοος περί μή ήθελημένης ύπασφαλισεως των κτηρίων εως ποσοστού

5% της άσφαλιζομέν~ν (δρος προνοίας).
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• "Οοος μή σωρρευτικοϋ ύπολογισμοϋ των απαλλαγών είς περίπτωσιν
διαρκείας τοϋ αύτοϋ φυσυωϋ φαινομένου εως 72 ωρας.

VIII. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Μετά τήν παρέλευσιν της προθεσμίας καταθέσεως των προσφορών, οί
φάκελλοι των προσφορών θά άνοιχθοϋν ύπό της 'Επιτροπής τοϋ Διαγωνισμοϋ
ενώπιον δσων εκ των συμμετεχόντων έπιθυμοϋν νά παρίστανται. "Εκαστος
φάκελλος θά λαμβάνη αυξοντα αριθμόν κατά τήν σειράν καταθέσεώς του, ό
όποιος θά αναγράφεται είς τό Πρακτικόν.

Τά περιεχόμενα είς τόν φάκελλον εκάστης προσφοράς στοιχεϊα θά
καταγραφοϋν κατά τήν σειράν πού αναφέρονται ανωτέρω είς τόν δρον 7.

"Εκαστον φύλλον αύτών θά σφοαγισθή μέ τήν σφραγίδα της Ε.Κ.Υ.Ο., θά
μονογραφηθή παρ' απάντων των Μελών της επί τοϋ Διαγωνισμοϋ 'Επιτροπής
καί θά άοιθμηθή μέ τόν αυξοντα αριθμόν τοϋ φακέλλου της προσφοράς καί μέ
τόν αυξοντα αριθμόν εκάστου αυτών.

Κατόπιν, είς τό Πρακτικόν θά αναγραφή ό αριθμός των φύλλων έκάστης
προσφοράς,

Έάν κατά τήν παταγοαφήν διαπιστωθή, δτι δέν κατετέθησαν δλα τά
ζητούμενα στοιχεϊα, θά καταγράφεται τοϋτο είς τό Πρακτικόν καί θά
απορρίπτεται ή προσφορά.

Άρμοδία διά τόν έλεγχον πληρότητας των φακέλλων είναι ή Έπιτροπή
τοϋ Διαγωνισμού.

2. α/. Ένστάσεις ώς πρός παρατυπίας είς τήν διαδικασίαν τοϋ
Διαγωνισμού καί ώς πρός τό κύρος των προσφορών ύποβάλλονται εγγράφως
εϊτε είς τόν Πρόεδρον της επί τοϋ Διαγωνισμοϋ 'Επιτροπής κατά τήν διάρκειαν
τοϋ Διαγωνισμοϋ εϊτε είς τό Πρωτόκολλον της Ε.Κ.Υ.Ο. μέχρι της 14ης
μεσημβρινής της αμέσως έπομένης εργασίμου ήμέρας μετά τήν διεξαγωγήν τοϋ
διαγωνισμοϋ.

β/. Αί τυχόν ενστάσεις θά έκδικασθοϋν ύπό 'Επιτροπής άποτελουμενης
ύπό των Διευθυντών Διοικήσεως, Οίκονομικών καί Τεχνικών 'Υπηρεσιών, Έάν
οί ένιστάμενοι αμφισβητήσουν τήν Άπόφασιν της 'Επιτροπής ταύτης, δύνανται
νά ύποβάλουν νέαν ενστασιν μέχρι της 14ης μεσημβρινής των αμέσως δύο (2)
εργασίμων ήμερων από της κοινοποιήσεως -δι' έταιρείας ταχυμεταφορών
(courier)- της αποφάσεως της επί των ενστάσεων Έπιτροπής. Ή νέα ένστασις
θά έκδιπασθή είς δεύτερον καί τελευταίον βαθμόν ύπό της Διοικούσης
'Επιτροπής της Ε.Κ.Υ.Ο., κατόπιν εισηγήσεως της Ύπηρεσίας καί γνωματεύσεως
τοϋ Τμήματος Νομικών Ύποθέσεων της.

ΙΧ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ή αξιολόγησις των προσφορών των έταιοειών πού θά έχουν δλα τά
απαιτούμενα δικαιολογητικά θά γίνη βάσει τοϋ συνολικοϋ ασφαλίστρου καί
μειοδότις θά άναδειχθή ή έταιρεία πού θά προσφέρη τό χαμηλότερον.

Χ. ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.α/. Τό αποτέλεσμα τοϋ διαγωνισμοϋ ύπόκειται εiς τήν τελικήν
εγκρισιν των άρμοδίων Όργάνων της Έκκλησίας της Έλλάδος, είς τήν
διακριτικήν εύχέρειαν των όποίων έμπίπτει καί ή δυνατότης της μή
ανακηρύξεως μειοδότιδος εταιρείας, χωρίς τοϋτο νά παρέχη είς οίονδήτινα
οιανδήποτε δυνατότητα αποζημιώσεως ύπό της Έκκλησίας της Έλλάδος.

β/. Ή τελική απόφασις των ώς ανω Όργάνων θά γνωστοποιηθή -δι'
έταιρείας ταχυμεταφοράς- είς τ~τασχούσας έταιρείας, αί όποϊαι θά
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κληθοϋν νά παραλάβουν τάς έγγυητικάς έπιστολάς συμμετοχής των εις τόν
διαγωνισμόν καί ή μειοδότις θά κληθfl νά προσκομίση τά ασφαλιστήρια
συμβόλαια.

2/. Κατά της κατακυρωτικης του Διαγωνισμού αποφάσεως χωρεί
ενστασις ενώπιον του λαβόντος ταύτην 'Οργάνου, ή όποία πρέπει νά ϋποβληθή
εντός πέντε (5) ήμερων από της επομένης της γνωστοποιήσεως -δι' εταιρείας
ταχυμεταφορών- ταύτης.

ΧΙ. ΚΑΤΑΒΟΛΉ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ

Τό ασφάλιστρον θά είναι καταβλητέον εις δύο Ισοποσους δόσεις, ανά
εξάμηνον.

ΧΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Κάθε διαφορά προκύπτουσα εκ της παρούσης Προκηρύξεως, ώς καί εκ
της ϋπογοαφησομένης συμβάσεως θά επιλύεται από τά άρμόδια Δικαστήρια
των Αθηνών, μέ έφαομοστέον δίκαιον τό Έλληνικόν.

χιιι. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ό μειοδότης η 6 μοναδικός ποοσφεοων βαρύνεται μονομερώς μέ τά εξοδα
δημοσιεύσεως εις τάς εφημερίδας, τά όποια προπληρώνονται από τήν
Έκκλησίαν της Έλλάδος.

XIV. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Οί ενδιαφερόμενοι δύνανται νά λαμβάνουν πλείονας πληροφορίας ώς
πρός τήν διεξαγωγήν του διαγωνισμού καί τά στοιχεία της Διακηρύξεως από
τόν Διευθυντήν Περιουσίας κ. Εύθύμιον Φλώρον (τηλ. 210.72.72.919) καί από
τούς κ. Άντώνιον Μποφϊλιον (τηλ. 210.72.72.931) καί κ. Νικόλαον Κασιμάτην
(τηλ. 210.72.72.932) κατά τάς εργασίμους ήμέρας καί από ωρας 9ης πρωϊνής εως
2ας απογευματινής, καί εις τήν ίστοσελίδα www.ekyo.gr.

Αθήναι 26-07-2019

Ό Γενικός Διευθυντής
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χιμ. Δρ. Νικόδημος Φαρμάκης

Συνημμένα:
Κατάστασις πρός άσφάλισιν ακινήτων εξ 23 σελίδων

Κοινοποίησις:
Διεύθυνσιν Περιουσίας, παρ' ήμϊν
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